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MUD ARD NSSS SEERE e at, 175. 
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Gjedden (Esox Lucius Linn.) 236. 

Hornfiſken (Belone rostrata Fab. )))): 255. 
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Karudſen (Carassius vulgaris)) 293. 
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Gobio obtusirostris Vall 349. 
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Smæltflægten (Osmerus Art). 

Formen meget langſtrakt og ſmal. Hovedet nøgent, Krop— 

pen bedakket med temmelig ſtore, men meget tynde og let affal— 

dende Skjel. Gabet ſtort, forſynet med Tender paa de 

ſamme Knogler, ſom hos Laxeſleegten; dog kun en Tværræffe 

foran paa Plougſkjcrbenet, men derimod to Ræffer i Under: 

fjæben og desuden Tænder paa Vingebenene; Tænderne 

tildeels meget ſtore. To Par nærftaaende Neſebore. 

Gjelleſpalterne ſerdeles ſterkt kloftede. Gjelleſtra a— 

lernes Antal 7 (til 82). Fire Par frie Gjellebuer; 

Bigjellen tydelig. Fin nernes Forhold overhovedet 

ſom hos Laxeſlaegten. Bryſtfinnerne ſmaa, ſmalle, ſpidſe, 

tilfeſtede neſten i Bugfladen; Bugfinnerne foran Midten 

af Totallſengden. Svommebleren indtager kun en Deel. 

af Bughulens Lengde, og er ved en Kanal forbunden med 

Spiſeroret. Blindtarmene faa og rudimentære. Far: 

ven uden Pletter. Kjonnene ikke paafaldende forſkjellige i 

Form. 

r 

74de Art. Den almindelige Smelt (Osmerus Eperlanus 

Linn.) f 

Legemet for en ſtor Deel gjennemſigtigt. Ho- Artsmerke. 

vedets Længde indeholdes omtrent 43 Gange i To— 
Danmarks Siffe, III. ; i 
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tallængden, og er en halv Gang faa ſtor ſom den 

ftørfte Højde, hvilken atter er en halv Gang ftørre 

end den ſtorſte Tykkelſe. Underkjeben rager frem 

foran Overkjeben. Rygfinnens Højde meget ſtorre 

end dens Længde. Halefinnen dybt kloftet. Far⸗ 

ven paa Ryggen lyſt gronagtig, paa Sider og 

Bug, ligeſom og paa Gjellelaagenes indre glade, 

ſolvglindſende. Finnernes Straaletal er 

Rygf. s; Bryſtf. 14; Bugf. 8; Gadborf. 1s; Halef. 
(9-11) (10-12) (7-3) (14-16) 

Synonymi. Schonevelde, Side 70: Spirinchus. 

Pontoppidan's Atlas I, 652: Salmo Eperlanus (og S. Albula?) 

— — V, 1020 n. 56: Smelt eller Stinter og S. 1022 

n. 29, ſamt nedenfor n. 23. 

muͤllers Prodr. n. 411: S. Eperlanus (tildeels) og S. Albula(? 

tildeels). 

19 

*) Til ovenſtagende Norms Begrundelſe anføres folgende Straale— 

tœllinger: 

Totall. 72“; Rygf. 9; Bryſtf. 113 Bugf. 8; Gadborf. 15; Halef. 19. 

— 72“; — 103 — 123 — 83 — 153 — 19. 

— 6373 — 103 — 12; — 33 — 163 — I. 

— 6“ 3 — 93 — 115 — 83 — 155 

— 51“; — 93 — 113 — 33 — % NS ARE RER 

— 44“ — 93 - 1 p Ü ꝓb-ͤ öh , RES RO: 

— 4!“ — 11 — 14; — 33 — 16; — 19. 

31% 090 %% , 8 135; KERES 

n ,, . . Egne DE 

— 81% 1% M 8 ͤ — , Høy 

At Artedi, Bloch og Ekſtrom angive elleve Straaler, ſom 

regelmesſigt, for Rygfinnen, beroer upaatvivleligt derpaa, at de 

talte den ſidſte, til Roden kloftede, Straale dobbeltz og det Samme 

er Tilfældet med Gadborfinnen, men ſelv om dennes ſidſte Straale 

fælles ſom to, vil dog ingenlunde ſytten, men ſexten, blive det 

regelmesſige Tal for denne Finne, idetmindſte ſaavidt min Erfa— 

ring ſtrekker fig. J ethvert Tilfælde bliver det Hart, at der ikke i 

Diagnoſen kan lægges fortrinlig Vægt paa ſytten Straaler i 

Gadborfinnen ſom et ſikkert Kjendemerke for Arten. 
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Wilſes Rejfeiagttagelfer V, 231 og 232: 8. Eperlanus og S. Albula. 

Schade, Beſkr. over Mors, S. 204: S. Eperlanus. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 135: Stint og Seeſtint. 

Faber, Tidsſkr. for Naturv. V. 254 og 256: S. Eperlanus. 

Veckelmann om Fiſker. i Randers Fjord S. 6 og 7: Smelten. 

Schonevelde tab. VII. Bloch tab. 28 fig. 1 (Saltvandsſmel-Afbildninger. 

ten) og fig. 2 (Ferſkvandsſmelten). Gaimard, voyage en Islande 

et au Groenland, Zoologie pl. 18 fig. 2. 

Jeg har troet, at maatte forene de danſke Forfatteres S. Eperlanus ee 

og S. Albula, ſtottende mig paa folgende Kjendsgierninger: 1) at to Synonym. 

Afarter af Smelten forekomme hos os, hvilke, ifølge deres forſkjcllige 

Opholdsſteder og meget afvigende Storrelſe, let kunde blive betragtede 

ſom forſkjellige Arter; 2) at Smelten hos os gaaer under to eller endog 

flere Navne, hvorved den Mening, at ligeſaa mange Arter betegnedes, 

maatte kunne finde Indgang hos den, der ikke havde Lejlighed til Sam— 

menligning; 3) at endelig Salmo Albula Linn, ikke ſynes at træffes hos 

os; idetmindſte har det ikke været mig muligt, hverken at forſkaffe mig 

den, eller at erholde nogen ſikker Underretning om dens Forekommen no— 

genſteds i Danmark. Idet Pontoppidan af fine Korreſpondenter er— 

foer, at en Fiſk ved Navn Stint fangedes i en eller anden Egn af 

Jydland, og tillige hos Artedi og Linné faae, at en Stint (Salmo 

Albula Linn.) forekom i de fleſte ſvenſke Indſoer, har han rimeligvis troet, 

at den danſke Stint var identiſk med den ſvenſke og altſaa forſkjellig 

fra Smalten, og ifolge denne Formodning givet Salmo Albula en Plads 

i ſin Fiſkefortegnelſe. Muͤller har optaget den efter Pontoppidan, 

ſaavidt den danſke Fauna angaager; ſaavidt derimod den norſke Fauna 

betreffer, er hans S. Albula en fra Smalten forftjællig Art, ſom ſtotter 

fig paa Aſcanius og andre norſke Forfattere. J Wilſe's ovenciterede 

Fortegnelſe over de i Limfjorden forekommende Fiſke ) ſynes Smelten 

*) Efter Meddelelſe af Kammerherre Molderup (dengang Ejer af 

Veſtervig Kloſter), fra hvem upaatvivleligt ogſaa den i danſk At— 

las V, 1018-1022 indrykkede Fortegnelſe hidrorer. Denne ſidſte 

Fortegnelſe ſees at k vere affattet af en i Naturhiſtorien heiſt ukyn— 

dig Mand, hvorved det bliver meget vanſkeligt at finde fig tilrette 

i den, iſer da den tillige er aftrykt med Skjodesleshed (til Ex. 

„Sillinger er en liden ſort Sild“ iſtedetfor „en liden Sort“ eller 
1 
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at optræde tre Gange: forſt ſom Salmo Eperlanus; derneſt ſom S. 

Albula, Stinten, der, efter Wilſes Ord, „ligner forrige, men burde og 

underſoges“, og endelig nok en Gang ſom S. Eperlanus, „et Slags 

Smalt, men ſtorre og med forte Strøg,” Denne ſidſte antager jeg kun 

at være den ſtorre Afart af Smelten, men ingenlunde, ſom Wilſe for— 

moder, de Norſkes Lodde; Wilſes Ord om Stinten tilkjendegive, at 

han er uſikker, om denne Fiſk er en egen Art, eller falder ſammen med 

Smalten; formodentlig har han ikke ſelv feet den. At Schade, ſom 

faa lang Tid opholdt fig paa Mors, ikke kjendte S. Albula ſom fore— 

kommende i Omegnen, gior det idetmindſte temmelig rimeligt, at den ikke 

træffes der. Faber antager det for „upaatvivleligt“, at den i Viborg 

So forekommende Stint er S. Eperlanus“). — Endnu har jeg kun, 

med Henſyn til S. Eperlanus hos Muͤller, at bemerke, at han under 

dette Navn indbefatter to Arter, idet han har ſammenblandet Lodden 

(NMallotus arcticus) med Smelten. 

Schone velde angiver ſom denne Fiſks tydſke Navn Stint, 

Benvnelſer.ſom det danffe Smelt. ) Dette ſidſte findes ogſaa i den 

1649 paa Jørgen Holſt's Forlag udkomne (af Tydſk over— 

fatte) artige og konſtrige Fiſkebog. At imidlertid det. 

tydffe Navn Stint nogle Steder i Jydland er optaget, frem— ; 

gaaer af hvad allerede ovenfor er anført, J Egnen af Ny— 

mindegab tillegger man Smælten Navnet Maltfiſk, fordi 

man finder, at dens ejendommelige Lugt har Lighed med Lug— 

ten af Malt.“ *) 

Art Sild o. ſ. v.). — Wilſe har udentvivl efter eget Skjon 

rettet Molderups Fortegnelſe, og tilføjet ſyſtematiſre Navne. 

*) Dette finder ogſaa Bekreftelſe deri, at Smelt og Stint ſœttes 
ſom identiſte i Juſt's Naturhiſtorie, hvilken Bog er forfattet og 
trykt i Viborg. 

*) Ut begge disſe Navne, ſom Schonevelde bemærker, have deres 
Oprindelſe fra Fiſkens ejendommelige Lugt, ſynes utvivlſomt. Stint 
maa viſtnok anſees beflægtet med Ordene: at ſtinke, Stank, o. f. v., 
og Smelt, der uforandret gjenſindes i det engelſke Sprog, for— 
klares let af det Engelſke to smell, at lugte. 

74) Navnene Smalt og Stint ſavnes i molbech's Ordbog. At 
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„ ſom iſer udmærfer Smelten blandt alle andre hos Beſtrivelſe. 

os ſorekommende Fiſke, er Finheden og Skrobeligheden i dens 

Bygning og en vis Halvpgjennemſigtighed af Legemet, iſer af 

Hovedet, der endog gjør det muligt hos den levende Fiſk med 

temmelig Tydelighed at ſkjcelne Hjcernens Form gjennem de 

ydre Bedæfninger. Dens Perleglands, Farveſkifte, ejendomme— 

lige Lugt o. ſ. v. tiltrekke ogſaa Opmeerkſomheden. 

Farven er paa Ryggen og Hovedets Overflade blegt 

ſogron (egentlig lyſt gulgrøn, beſtroet med utallige forte Punk— 

ter); paa Siderne, Bugen og det Nederſte af Hovedet ſolv- og 

perlemoder-glindſende i ſorſtjcellige Afendringer;”) Halefinnen 

og Rygfinnen fortagtige, ifær ved Roden; de øvrige Finner 

hvide, tildeels dog med ſortagtig Rand. Pupillen ſort, Horn— 

huden ſolvfarvet. 

. 
Totallenge: A 74"; 43 31“; 

ftørfte Højde (mellem 19 75 og Bugfinnernes Begyndelſe): 13; 
B 9 z 0 52%; $ 

Højde over Nakken: A 10/7; B 8477; C 5”; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 4“; B 3“; C 2775 

ftørfte Tykkelſe (over Forgjellelaagets bageſte Rand): A 8“/; B 6"; 

0 5% 
ſtorſte Omkreds (omtrent ved den ftørfte Højde): A 28“; B 23/3 

Tykkelſen foran Halefinnens Rod: A 2“ ; B 13“; C 175 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Gjællelaagets bageſte Rand: 

A 19“; B 143“; G84“; 

idetmindſte Smelt er fuldkomment berettiget til at anſees for et 

danſk Ord, godtgjer blandt andet den gamle Juleleg: „Helt og 

Smalt de gage i Dands“. 

+) Det er den ſtjonne Perlemoderglands, der ſynes at have foranledi— 

get det franſke Trivialnaon Eperlan, hvoraf den ſyſtematiſke Be⸗ 

nævnelfe Eperlanus er afledet, 

++) Hos Individet B, ſom var meget langſtrakt, faldt den ſtorſte Hojde 

mod Enden af Bryſtfinnerne. 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 16477; B 124753 (64775 

Det opſpilede Gabs Højde indvendigt: A 11“ B 83“; C 41775 

Det opſpilede Gabs Brede indvendigt: A 91“; B 8“; C 217"; 

Underfjæbens Fremragning foran Snudeſpidſen: A1“; B43; C 175 

Mellemkjcbebenenes Længde: A 34, ] B 33“; C133 

Overkjobebenenes Længde: A 8“; B 62“; C 33/3 

Underkjebens Længde til Ledforbindelſen: A 112“; B 9“; C433; 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til forreſte Næſebor: A 3475 B 24% 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Nœſebor: A 8; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Nœſebor: A 2/3 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næſebor: A 1%3 

indbyrdes Afſtand mellem det bageſte Par Neſebore: A 22“ B 

i 

Afſtand fra bageſte Næfebor til Øjets forreſte Rand: A 13%; B 

ER ENGE SED) 2 

Afſtand fra e Spidſe til Øjets forreſte Rand: A 62/3 

BA GG 

Ojets Lengdegjennemſnit: A 4% B 375 C 243 

Øjets Hejdegjennemſnit: A 33“; B 24.“; C 2% 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 43%; B e 

Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 4%; 
B 342% 3 C 13/05 

Afſtand fra Øjets bageſte Rand til Forgjellelaagets bageſte Rand: 

A 44“; B 3475 C 13 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A 

41/7; B 28473 C 164”'; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 63/73 B 677; C 33% 

den oprejſte Rygfinnes ſtorſte Højde: A 1277; B 117; C 5277; 

Afſtanden mellem Rygfinnem og Fidtfinnen: A 15377; B 122% 07%“; 

Fidtfinnens Lengdeſtrekning: A 217; B 2/75; C 14%; 

Fidtfinnens Højde: A 3/7; B 24% ; 0 137; 

Fidtfinnens Afſtand fra Halefinnens SE A 81175 B ri 

Bryſtfinnens Længde: A 123“; B 1077; C 54%; 

Bryſtfinnens Brede ved Roden: A 21/7; B 2%; C 1177; 

Bugfinnens Afſt. fra Underkjcebens Spidſe: A 40“; B 29“; C 1617; 

Bugfinnens Længde; A 1137; B 9477; C 54%; 

Bugfinnens Brede ved Roden: A 2/7; B 14%; Ce 1%; 
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Afſtanden fra Bugfinnens Spidſe til Gadboret: A 4% B 4% 02%; 
Gadborets Afſtand fra Underkjcbens Spidſe: A 43“; B32“; C25%3 

Lengdegjennemſnit af Gadb. og Generationsaabning: A 23“; B 13““ 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 91/75 B 8“, C 43%); ; 

den oprejfte Gadborfinnes ftørfte Højde: A 717; B 53% C 3375 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 5773 B5ö 3 375 

Halefinnens Længde fra Rod til Spidſe paa Siderne: A 18“; B 

1 8/5 

Halefinnens Længde i Midten: A 777; B 5475 C 4%; 

den udſpendte Halefinnes Brede: A 15%; B 11%; CE 7”, 

Hovedets Længde indeholdes omtrent 43 Gange, eller 

lidt mere, i Totallcengden, og er rigeligt en halv Gang ſtorre 

end Fiſkens ſtorſte Højde, og henimod dobbelt faa ſtor ſom 

Højden over Nakken. Formen langſtrakt og ſammentrykket med 

omtrent vandret Pandeflade, neſten lodrette og parallele Sideflader 

og temmelig ſteerkt opſtigende Underflade, hvorved Profilen 

bliver ſpids. Ligeſom Sidefladerne kun konvergere lidet i Ret— 

ningen nedefter, ſaaledes viſe de ogſaa i Retningen fremad kun 

en ringe Nermelſe, hvorfor Snuden bliver temmelig tyk og 

ſtump, feet ovenfra eller forfra. Ogſaa er den temmelig ført, 

da dens Længde til Øjets forreſte Rand indeholdes omtrent 

tre Gange i Hovedets Længde, ligeſom ogſaa Afſtanden mellem 

Suudeſpidſen og Øjets bageſte Rand er mindre end Afſtanden 

mellem Øjets bageſte Rand og Gjellelaagets bageſte Spids. 

Naar Munden er aaben, rager den opadkrummede Under— 

fjæbe ſterkt frem foran Overkjceben, men ogſaa naar Munden 

tillukkes, lægger hin fig med fin forreſte Rand ud over denne; 

Derimod er Underkjeeben ikke ubetydeligt ſmallere end Overkje— 

ben, og indefluttes derfor paa Siderne af denne. Gabet er 

ſtort, næften kredsformigt, men aldeles ikke fremſkydeligt; det 

opſpilede Gabs Højde overgager Hovedets halve Længde, og 

Breden ſtaager kun lidet tilbage for Højden; naar Munden er til— 

lukket, nager den bageſte Ende af Overkjebebenet omtrent hen 
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under Pupillens bageſte Rand. Til Leber findes neſten intet 

Spor; den Deel af Overkjeœbebenet, ſom bidrager til Mund— 

randens Dannelſe, er omtrent dobbelt faa flor ſom Mellemkje— 

bebenets Længde langs Mundranden. Tænderne paa Mellem— 

kjcebebenene og Kjæbebenene danne kun en Rekke, og ere meget 

ſmaa, paa ſidſte Sted ſaavel mindre ſom langt talrigere end 

paa forſte; jeg har nœemlig paa hvert Mellemkjebebeen iagtta— 

get omtrent en Snees, paa hvert Kjeebebeen over 50 Tender 

hos ſtore Individer. J Underfjæben ere Tænderne ſtorre end | 

i Overfjæben, ſamt danne i den ſtorſte Siræfning to Rakk— 

ker (lengſt tilbage paa Siderne kun en Rakke), men de ere 

ſtillede temmelig vidt fra hverandre, Saavel i Undere ſom 

Overkjeeben ſees tæt bag Tænderne et meget ſmalt og tyndt 

Hudſejl udſpoendt. Forreſt paa Plougſtjcerbenet er anbragt en 

Tverrekke af fire eller fem meget ſtore Tender (de pderſte af 

disſe de ſtorſte), og bag disſe findes paa hvert Ganebeen 

tre eller fire, ſamt paa hoert Vingebeen en noget 

uregelmesſig Længderæffe af omtrent ſexten til ſytten, no— 

get mindre Tænder”). Tungen, ſom er ſterkt adſkilt fra 

Underkjckben, af langſtrakt og ſmal Form, har fin Overflade 

bedekket med to (dog uregelmessſſigt ſtillede) Længderæffer af 

Tender, blandt hvilfe de forreſte ere af en overordentlig Sterrelſe 

og Styrke, ſelv ſtorre end de ſtorſte paa Plougſkjcerbenet. Ten— 

derne ere forovrigt alle af ſedvanlig Form; det vil ſige: koniſfke, 
tynde, meget ſpidſe og tilbagekrummede; enkelte af Tænderne 

ere bevægelige, Svelgtenderne danne oven i Munden paa 

hver Side en Karde af langſtrakt, neſten liniedannet Form; 

neden i Munden blive Svelgtenderne faa ſmaa, at de ſelv un— 

der Mikroſkopet vanſkeligt nok iagttages; jeg har kun bemeerket et 

) Jeg har ikke, ſaaledes ſom Cuvier angiver, fundet to ſerſkilte 

Rakker Tender paa hvert Ganebeen, og formoder, derfor, at ved 

den ene Rekke menes de paa Vingebenet anbragte. 
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ringe Antal. De to Par Næfebore ere endeel nærmere 

Øjet end Snudeſpidſen, omtrent i Linie med Sjets overſte 

Rand, og ligge tet op til hinanden, eller ere kun adſkilte ved en 

fynd Hudvæg; hvorimod, paa Grund af Snudens Brede, Af— 

ſtanden mellem Neſeborene paa højre og venſtre Side er be— 

tydelig; af Form ere de rundagtige Aabninger, det bageſte en— 

deel ſtorre end det forreſte; dette ſidſtes bageſte Rand viſer 

ſvage Spor til en Hududvidelſe. Øjet, hvis overſte Rand 

ligger i Pandefladen, den nederſte temmelig tet op til Over— 

fjæbebenet, naar Munden er lukket, har Middelſtorrelſe; hos 

ſtorre Individer indeholdes dets Lengdegjennemſnit neſten fem 

Gange i Hovedets Længde, hos mindre næppe fire; dets Om: 

rids er temmelig kredsrundt, Højde og Lengdegjennemſnittet 

neeſten lige ſtore. Pan den er mellem Øjnene flad; dens 

Brede ſtorre end Øjets Gjennemſnit (idetmindſte hos ſtorre In— 

divider), næften lig med Afſtanden fra Overkjœbens Spidſe til 

Ojets forreſte Rand. Kindens Üdſtrekning overgager næppe 

Ojets Gjennemſnit. Gjelleſpalterne ere ſerdeles ſtore; 

bagtil og foroven ere de temmelig dybt indſkaarne i Rygfladen, 

omtrent i Linie med Pupillens overſte Rand; forneden og fortil 

nage de frem foran Øjnene, neſten i Linie med Mellemkjebe— 

benets og Overkjebebenets Forbindelſe; paa Hovedets Under— 

Hade ſtode Gjellelaagene ſammen, og folde fig endog over hin— 

anden; de udmerke fig fremdeles derved, at de paa den indre 

Side omtrent viſe ſamme Solp- eller Perlemoder-Farve, be— 

ſteenket med morke Prikker, ſom paa den ydre. Gjelleſtraa— 

lernes Antal ſynes i Regelen at være fyv, fjældnere otte“); 

de ere forte, indbyrdes neſten lige lange, eller dog kun lidet 

forffjællige i Længde, den forſte bred, næften pladeagtig, den 

ſidſte borſteagtig, de mellemliggende omtrent af fædvanlig Sa— 

+) Selv har jeg kun iagttaget det forſte Tal, hvilket ogſaa ſynes at 

være Tilfældet med Bloch; flere Forfattere angive begge; Cuvier 

derimod, og efter ham Narrell, blot det ſidſte. 

1 
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belform. Gjellebuerne ere vinkelagtigt bøjede, ſtore, dog 

rafft aftagende i Storrelſe indefter; hos det yderſte Par, hvor 

Vinkelens nederſte-forreſte Been er dobbelt faa langt ſom det 

overſte-bageſte, talte jeg paa hints inderſte Side omtrent en 

enees ſtore, borſteagtige Forlengelſer, paa dettes kun fyv eller 

otte noget mindre; Spor til Tender har jeg aldeles ikke kun— 

net bemerke paa Forlengelſerne. Paa det andet Par Gjelle— 

buer blive Forlengelſerne kortere men deres Antal omtrent det 

ſamme; endnu kortere ere de paa det tredie Par og deres An— 

tal paa Vinkelens forreſte Been noget mindre (jeg har bemer— 

ket tretten eller fjorten), men derimod begynder jævnſides med 

den ydre, borſtedannede Rekke en indre at viſe fig, beſtagende 

af meget ſmaa, tilſpidſede Knuder eller Blade. Paa det fjerde 

eller inderſte Par Gjellebuer, hvis nederſte Been er frit eller 

adſkilt fra Svelget, forſvinde de borſteagtige Forlengelſer ganffe, 

hvorimod der findes to Rakker ſpidſe Smaaknuder, hver be— 

ſtagende af en halv Snees Stykker; den ligeoverfor liggende, 

fraſkilte Sveelgrand er væbnet med en lignende Knuderckke. 

Bigjellen er ret tydelig; og beſtager af omtrent et Duſin 

korte Traade. 

Kroppen er kun middelmaadigt ſammentrykket, med af— 

rundet Ryg og Bug, gradevis tilſpidſet mod Halen; Ryglinien 

næften lige, Buglinien derimod noget» udbojet eller konvex. 

Den ſtorſte Højde indeholdes omtrent ſyv Gange i Totalleeng— 

den, og er omtrent tre Gange faa ſtor ſom Hojden foran Hale— 

finnens Rod. Rygfinnen, ſom er anbragt lidt foran Midten 

af Totallgengden er fort men forholdsvis høj; dens Lengde— 

ftræfning indeholdes omtrent et Duſin Gange i Totallengden 

(ſnart noget mere, ſnart noget mindre); dens ſtorſte Hojde er 

neſten dobbelt faa ſtor ſom Længden, og omtrent lig med Krop— 

pens Hojde under den. Den forſte Straale omtrent halvt 

faa lang ſom den fængfte (den tredie eller fjerde), men lidt 

fænger end den ſidſte; de to eller tre forſte Straaler ere uklof— 
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tede, de folgende kloftede i forffjællig Udftræfning og Grad, 

den ſidſte lige til Roden; den Straalerne forbindende Hud er 

temmelig tyk, tfær mod Roden. Fidtfinnen, ſom er anbragt 

omtrent over Gadborfinnens bageſte Halvdeel, dobbelt ſaa langt 

fra Rygfinnens Ophør ſom fra Halefinnens Rod, er lille, tynd, 

bagtil tilſpidſet, ſedvanligt af ſtorre Højde end Lengdeſtrak— 

ning, af trævlet eller traadet Bygning. Bryſtfinnerne ere 

temmelig ſmaa (deres Længde indeholdes omtrent ſyv Gange i 

Totallcengden), af ſmal og tilſpidſet Form, omtrent fem Gange 

faa lange ſom deres Brede ved Roden; de ere anbragte meget 

lavt, faa at de ſnarere kunne ſiges at ligge paa Fiſkens Bug— 
flade end paa dens Sider. Forſte Straale er kun lidet kortere 

end anden; denne og tredie de lengſte, indbyrdes omtrent lige 

lange; derneſt aftage Straalerne gradevis, fan at den ſidſte 

omtrent har den halve Længde af den anden, eller vel endog 

noget mindre. Bugfinnerne, ſom omtrent ere tilheftede i 

Linie med Rygfinnens forſte Straale“), og omtrent midt imel— 

lem Bryſtfinnernes Rod og Gadborfinnens Begyndelſe, ſtaae 

kun meget ubetydeligt tilbage i Længde og Brede for Bryſt— 

finnerne, hvilke de ogſaa ligne meget i Form, kun at Straa— 

lerne ere tykkere og ſtͤrkere og i ringere Antal. Forſte Straale 

er kun ganſke lidet kortere end anden“ ), der omtrent har lige 

*) Ekſtrem angiver, ſom Slegtsmerke for Osmerus, at Bugfin— 

nerne ere foran Rygfinnen. Naar Forholdet underſoges meget 

nøjagtigt, maa man vel deri indrømme ham Ret; men paa den 

anden Side er Tilheftningspunktet for Bugfinnerne faa bøjft ube— 

tydeligt foran Rygfinnens forſte Straale, at Forſkjellen næften er for 

Intet at regne. Og naar Ekſtrem ſenere i Artens Beſkrivelſe angiver 

Rygfinnen ſom begyndende over Midten af Bugfinnerne, da ſtrider 

dette aldeles mod mine Erfaringer, indhentede fra et ſtort Antal 

Exemplarer og fra forſkjellige Lokaliteter. 

++) Naar Artedi og Ekſtrem betegne Bugfinnernes forſte Straale 

ſom meget kort, ſtrider dette viſtnok mod det virkelige Forhold. 

* 
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Længde med tredie; disſe ere de ſtorſte; de folgende aftage, dog 

juſt ikke ſterkt, efterdi den ſidſte endnu udgjor 4 eller 5 af den 

ſtorſtes Længde. Straalerne ere ſterkt kloftede, med Undta— 

gelſe af den forſte, ſom er ukloftet, og den ſidſte, hos hvilken 

Kloftningen er temmelig utydelig, Gadboret ligger meget 

langt tilbage, henimod Enden af Totallengdens forſte 3, tæt 

foran Gadborfinnens Begyndelſe; det er en lille, temmelig 

kredsrund Aabning, bag hvilken bemerkes en Tverſpalte (Ge— 

nerationsaabningen), og atter bag denne en lille trianguler For— 

dybning. Gadborfinnens Lengdeſtrakning langs Buglinien 

er noget afvexlende (jeg har fundet den at udgjore omtrent 75 

til z af Totallengden), men altid ſtorre end dens egen ſtorſte 

Hojde og noget ſtorre end Afſtanden mellem dens Ophør og 

Halefinnens Rod. Foerſte Straale den korteſte, omtrent halvt 

ſaa lang ſom anden, der atter kun omtrent har den halve Lengde 

af tredie; tredie, fjerde og femte de længfte, indbyrdes omtrent 

lige lange; de følgende jævnt aftagende, faa at ſidſte ikke bliver 

meget længer end ſorſte; de tre forſte Straaler ukloftede, de 

vorige mere eller mindre kloftede, den ſidſte lige til Roden. 

Halefinnen, hvis ſtorſte Straaler indeholdes omtrent fer 

Gange i Totallengden, eller Midt mere, er meget dybt indſkaaren 

i Midten, faa at dens midterfte.Straaler fun omtrent have den 

halve Længde af de ſtorſte paa Siderne. Jeg har altid fundet 

den beſtagende af nitten Straaler, af hvilke den yderfte paa 

hver Side er ukloftet, de øvrige temmelig ſteerkt kloftede; men for— 

uden disſe beſidder den et betydeligt Antal Stotteſtraaler, der 

nage temmelig langt op paa Siderne af Halen; af ſaadanne 

har jeg kunnet ffjælne ni eller ti foroven og ligeſaa mange 

ſorneden. ö 

Ekſtrom kan forreſten her nappe betragtes ſom ſerſkilt Autoritet, 

da han kun ſynes at have overſat Artedi, hvad i hans Beſkrivelſe 

af Smalten neſten heelt igjennem er Tilfeldet. 
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Sidelinien viſer fig ſom en horizontal, lidt fordybet, 

ſologlindſende Linie, der uden nogen Bøjning ſtrakker fig fra 

Gjellelaaget til Halefinnen; i Begyndelſen er den Ryglinien 

nærmere end Buglinien, men fra Rygfinnen indtager den næften 

Midten af Fiffens Højde. 

Skjeellene ere af hudagtig Tyndhed og meget flet af— 

faldende (hvorved Underſogelſen af dem noget vanſkeliggjores), 

men af ikke ubetydelig Storrelſe; hos et Individ af 73 Tom— 

mers Længde har jeg fundet de ſtorſte Sfjæl omtrent 2 Linier 

lange og 13 Linie brede. Imellem Rygfinnen og Bugfinnen 

har jeg iagttaget tretten Skjelrækker, ſyv ovenfor og fer neden— 

for Sidelinien, og fra Gjellelaaget til Halefinnens Rod har 

jeg talt 60 Skjel, eller nogle faa derover. Med Henſyn til 

Anordningen, da ere Skjellene regelmecsſigt taglagte. Deres Form 

er oval, dog med mangfoldige Afcendringer og megen Uregelmes— 

ſighed; hos en flor Deel' af Skjellene er Højden ſterre end 

Længden. Vifteſtriber eller en bolgeformig Indſkjcring af Ran— 

den findes ikke. Forholdet af de koncentriſke Vextringe er tem— 

melig uregelmesſigt, idet de ere anbragte meget tættere paa 

den forreſte ffjulte Deel af Skjellet end paa den bageſte frie; idet 

de fremdeles ere udſlettede i en ſtorre eller mindre Strekning 

paa Midten af Skjellet, og idet endelig deres Kredsform er 

meget ufuldkommen. Sideliniens Skjæl ere paa fædvanlig 

Maade forſynede med en Kanal for Slimudforingen. 

Hos et Individ af 71 Tommers Længde udgjorde Bug— Je 

hulens Lengde 34 Tommer, eller noget mindre end Halvdelen 

af Totallcengden. Bughinden ſolofarvet, tildeels, iſcer mod 

Rauogfladen, beſtroet med forte Punkter. Leveren kun af mid— 

delmaadig Storrelſe, eller maaſkee ſnarere lille (næppe 4 Tomme 

lang hos det nysomtalte Individ), rødbrun, liggende næften 

ganffe paa venſtre Side, eller kun forſynet med en overmaade 

lille højre Lap. Galdebleren, ſom forholdsvis er meget 

ſtor, ligger til Højre, har omtrent Kugleform, og er af rodlig— 
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gul Farve (eller rettere fyldt med en Galdevædffe af denne 

Farve). Milten ſortbrun, middelſtor, fladtrykket. Spiſe— 

roret fort (omtrent 6 Linier langt), middelmaadigt vidt, 

næften uden noget Spor til indvendige Leengdefolder. Maven 

ſtor (17 Linier lang, eller næften tre Gange faa lang ſom Spiſe— 

røret), ſekdannet, lige bagudrettet, indvendigt glat. Den lille 

Portnerdeel (omtrent tre Linier lang) afſcettes fra Mavens 
forreſte Ende paa dens Underflade, og er tynd, dog lige vid i 

begge Ender eller kanaldannet; den adffilles fra Tarmen ved 

en Ringſold. Tarmen, af omtrent tre Tommers Længde, er for— 

til meget vid; den viſer kun Rudimenter af tre Blindtarme, 

omtrent ligeſom hos Rodſpetten, eller maaſkee endnu utydeli— 

gere. Svommebleren indtager ikke hele Bughulens Længde 

(dens forreſte Ende er omtrent en halv Tomme fra Bughulens 

Begyndelſe, den bageſte Ende = Tomme fra dens Ophor); den 

er af langſtrakt ogeſmal Form, fortil ofte noget tykkere end bag, 

dog i begge Ender tilſpidſet. Ved en Kanal, ſom udgager fra 

Svommeblerens underſte Flade fortil, ſtaaer den i Forbindelſe 

med Spiſeroret. Rognſekkene ere udenfor Forplant— 

ningstiden vidt adſkilte fra hinanden; den venſtre er meget 

ſtorre end den hojre, ligger langt fremme i Bughulen, men nager ikke 

til Enden af denne, hvilket derimod er Tilfældet med den 

mindre og meget længere bagtil liggende højre"); begge viſe de 

ſig paa den ydre Side deelte i en. Mængde Tverplader, og 

Rnoglebyg⸗ 
ning. 

mangle Aeggegang, eller ſtemme med andre Ord overeens med 

Laxeſleegtens Generationsforhold. 

Mellemkjeœbebenet lille, ganſke uden opſtigende Green, 

mod Siden tyndt og tilſpidſet, fortil bredere, dog ikke juſt i 

den Grad, at det kan ſiges at antage Triangelform. Over— 

>) Hvad, der kan have foranlediget Artediog Bloch, til kun at angive „en 

enkelt, hele Bughulen opfyldende Wageſtok“, er tvivlſomt. Dog 

maa det. vel ſnareſt- være den Omſtendighed, at Rognſakkene i Legeti— 

den, naar de ere opfyldte af Wg, ſtede ſammen, faa at de omtrent. 

frembyde det ydre Üdſeende af en enkelt Rognfæt, 
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kjebebenet mere end dobbelt ſaa langt ſom Mellemkjebe— 

benet, langſtrakt og ſmalt, ſterkt krummet, med nogen Tilnær- 

melſe til Aareſorm, idet det bagtil bliver mere bredt og fladt; 

den Biknogle, der her, ligeſom hos Laxen, lægger fig op til 

Hovedknoglens bageſte Rand mod Enden, har omtrent dennes 

halve Længde, og beſtager af en forreſte naaledannet og en 

bageſte bred, pladedannet, noget firkantet Deel. Underkje— 

ben er af langſtrakt Form, omtrent 33 Gange faa lang ſom 

høj. Ojebenenes Kjede, der beſtager af ſyv Stykker, er i 

hele Stræfningen meget ſmal (hvorimod de enkelte Knogler 

kunne ſiges forholdsvis at beſidde en temmelig ſtor Tykkelſe). 

Hjerneſkallen ſavner ikke alene ethvert Spor til en Lengde— 

kjol, men er tillige noget konkav paatvers. Forgjellelaaget 

vinkeldannet, ſtumpt afrundet, med den bageſte Rand lodret, den 

nederſte næften horizontal. Gjellelaagsſtykket uregelmes— 

ſigt firkantet, af lidt ſtorre Hojde end Brede, forneden bredere end 

foroven, den overſte Rand temmelig dybt udſkaaren. Under— 

gjellelaaget omtrent tre Gange faa langt ſom højt, langſtrakt— 

firkantet, dog med den nederſte Rand noget udbuet og den bageſte— 

nederſte Vinkel afrundet. Mellemgjellelaaget triangu— 

leert med Spidſen fremadrettet, omtrent dobbelt faa langt ſom 

hojt. Overſkulderbladet er, ſmalt og meget tyndt, men 

udvider. fig forneden til en temmelig ſtor, firkantet Made; den 

nederſte Green er meget tynd men tydeligt og beſtemt frem— 

tredende. Skulderbladet en langſtrakt, ſmal, ſkjelagtig, i 

begge Ender afrundet Plade. Af den ravnenebdannede 

Fortſettelſe har jeg kun bemerket et ſkjclagtigt Rudiment. 

Jeg har talt 62 Hvirvler, nemlig 40 Bughvirvler og 22 

Halehvirvler. Ribbeen har jeg kun ſavnet paa de to forſte 

Bughvirvler, og altſaa fundet 38 Par”); de meget ſtore og 

forholdsvis ogſaa flærfe Biribbeen ere tilſtede i ſamme 
— 

+) Artedi angiver kun 59 Hvirvler og 35 Ribbeen. 



Afarter. 

Stöorrelſe. 

Forekommen, 

16 

Antal ſom Ribbenenes. Rygfinnens forſte Straale ſtottes af 

femogtyvende Hvirvels Interſpinalbeen. Fidtfinnen findes 

anbragt over den 5uIde og 52de Hvirvel. De ſidſte Halehvirv— 

ler danne ingen ſaadan Bue ſom hos Laxearterne leller, med 

andre Ord, denne Slægt viſer ikke Heteroeerci). 

To Afarter af Smelten have ſiden Artedi veret Ich— 

thyologerne bekjendte: den ene udmerker ſig ved en langt bety— 

deligere Storrelſe, den anden i Regelen ved en meget ſterkere 

Lugt. Jovrigt kan aldeles ingen veſentligere Forſtjellighe— 

der mellem dem opdages. — Nogle holſtenſke Fiſtere ſkulle ſkjcelne 

mellem tre Slags Smelt, men det er ikke kommet til min 

Kundſkab, hvori disſe antages at afvige fra hverandre. 

Angagende denne Fiſks Storrelſe maa merkes, at den 

mindre Afart, ſom ſynes indſkreenket til visſe Indſoer, kun bliver 

tre til fire Tommer lang, medens derimod den ſtorre har fer 

til otte Tommers Længde, eller vel endog derover. Som noget 

Ufædvanligt anfører Farrell, at Smalt af ti til elleve Tom— 

mers Længde ſtundom faldbydes paa det londonſke Fiſketorv, 

og Pennant vil have Kundſkab om et Individ af tretten Tom— 

mers Længde og et halvt (engelſt) Punds Vægt. 

At Smelten juſt ikke har nogen vid Üdbredelſe, ſynes 

afgjort; men, nøjagtigere at beſtemme Grendſerne for dens Fore— 

kommen, ſormager jeg imidlertid ikke. De ſpenſke Fauniſter 

(Artedi, Linné, Retzius og Nilsſon) angive ikke, hvor 

højt mod Nord den træffes i fvenffe Soer og Floder, men i 

+) Dog har Schonevelde allerede ret tydeligt og beſtemt antydet 

disſe to Afarter; han betragter den ſterre ſom Hapformen, den 

mindre ſom Ferſkvandsformen, en Anfſkuelſe, ſom viſtnok er fuld— 

komment rigtig, idetmindſte hvad Danmark angager. J England 

kjender man ikke disſe to Afarter; ſaavidt jeg kan ſkjonne, fordi 

Smalten ikke forekom mer der ſom Ferſkoandsfiſk. J Sverrig har 

man derimod endog tvende forffjællige Benævnelfer for de to 

Afarter (Slom for den ſterre, Wors for den mindre). 
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Upland og Dalekarlien ffal den endnu være hyppig. Med Hen— 

fyn til Norge favner jeg egen Erfaring, og af de ældre Fau— 

niſter kan vanfkeligt Noget læres herom, da de ſammenblande 

Smelten og Lodden, At Smelten træffes ved Island, 

hvad ikke tidligere har været bekjendt, læres af det ovenfor 

citerede franſte Verk. Ved de britiſke Kyſter er Smelten 

hyppig“), og den fanges paa Frankrigs Veſtkyſt; men om den 

nager den ſpanſke og portugiſiſfke Kyſt er mig ubekjendt. — J 

Oſterſoen forekommer den, dog, ſom det ſynes, meget ſjeldent 

paa den danſke Kyſt af dette Vandbasſin, da endnu Intet derom 

er kommet til min Kundfkab. At den amerikanſke Smelt er 

identiſk med den europeiſke, ſom nogle Forfattere have meent lefr. 

Richardson, Fauna bor. amer. III, 185), kan ikke indrommes, 

inden umiddelbar Sammenligning maatte bekrefte det. 

Om dens Forekommen i Indſoer paa Sjælland og de ov— 

rige Oer er mig intet Sikkert bekjendt, da jeg aldrig har ſeet 

den der, eller hort den beſtemt omtale”). Derimod i Jydlands 

og begge Hertugdommernes Søer er den almindelig nok“). Og 

den træffes paa de ſidſtnvnte Steder endvidere deels ſom op- og 

nedgaagende Fiſk i adſtillige Fjorde (ſaaſom Limfjorden, Ran⸗ 

dersfjord, Ringkjobingfjord, Haderslebfjord o. ſ. v.); deels en— 

delig i Havet ved Kyſterne. £ 

| Smelten lever fkarevis, og vælger, ſaavidt jeg fan ſkjonne, 

fortrinsvis Sandbund til fit Opholdsſted. Hvor den er Hav— 

) Parrell betvivler imidlertid dens Forekommen paa Englands Syd— 

kyſt eller i Kanalen. Br. fish. II, 75. 

**) En af vore Fiſkehandlere har meddeelt mig, at „Stinten forekom— 

mer i Furſsen, men kun fanges i haarde Vintre; naar den faages, 

erholdes ingen anden Fiſk.“ Jeg antager det for rimeligt, at det 

er nærværende Art, ſom her er meent ved Stinten. Sert nok 

er det iøvrigt, at den ganſke ſkal ſavnes i Skaane (efter Retzius 

og Nilsſon), medens den i det mellemſte Sverige er faa hyppig. 

) Selv i Gaardbo-So, den nordligſte jydſke Indfø, et Par Mile 

fra Skagen, traf jeg den i Mængde, ſkjondt kun af ringe Sterrelſe. 

Danmarks Fiſrke, III. 2 8 

Levemaade 

såå 
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fif, ſynes den dog aldrig at fjærne fig langt fra Kyſterne. 

Naar dens Legetid nærmer fig, gaaer den fra Havet temmelig 

højt op i Floderne”). I de engelſke Floder fkal den, efter 

Narrell, allerede viſe ſig i Auguſt, og forſt forlade dem igjen 

efter Legningen i April eller Begyndelſen af Maj. Lignende 

ſynes Forholdet at være i Elben; thi jeg har feet Smalten i 

ſtor Overflodighed paa Fiſketorvene i Hamborg og Altona i 

September Maaned, og efter Schonevelde forlader den Elben 

ved Paaſketid for at ſoge Havet, Anderledes derimod forholder 

det fig med Havſmelten i Gudenaa; thi den ffal, efter Faith 

og Neckelmann, kun dvæle der omtrent fjorten Dage for at 

legen). De 1 Indſoerne fig opholdende Smelt ere indſkrenkede 

til, efter Legetiden at ſoge de dybere Steder. En Ejendomme— 

lighed hos Smelten, ſom den dog har tilfelleds med mange 

andre Fiſke af Laxefamilien x), er dens, alt oftere omtalte, 

ſterke Lugt, der hos mange har opvakt Modbydelighed for den 

ſom Neringsmiddel. Medens Nogle (Rondelet, Belon, 

Pennant o. ſ. v.) ſammenligne denne Lugt med Violer, finde 

Andre, at den nærmer fig Malt (fee ovenfor S. 4), eller Ro⸗ 

den af Nymphæa og Arundo (Faith), eller Agurker (JFarrelh), 

eller friſt Hø i Forbindelſe med Violer og Agurker t). Jeg 

*) J Gudenaa gaaer Smalten, efter Faith, fjældent højere op end 

en halv Mil ovenfor Fryſenvolds Laxegaard (eller henimod en Mil 

ovenfor Randers). 

**) Efter Faith ftal en ſtor Dedelighed finde Sted blandt Smaltene 

i denne Tid: „nedenfor Laxegaarden feer man fjældent en død 

Smalt, hvorimod man ſtrax ovenfor Gaarden finder døde Smalt 

i Mængde, — Ofte kan man paa ti til tolv Skridt tælle ſexten 

til tyve Stykker, foruden de, der maatte ligge i Dybet, hvor de 

ikke kunne fees”. Faith's Manuſfkript. 

**) Ogſaa hos nyligt fangede Lax og Srreder har jeg til fine Tider 

ſporet en lignende Lugt, om end i meget ringere Grad. 

+) Taplor, Angling in all its branches pag. 127. Linné deler 

ingen af disſe Anſkuelſer, men falder Smælten ligefrem: fætidis- 

simus, stercoris instar. Faun. svec. ed. 2da, pag. 125. 
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finder Sammenligningen med Agurker den meſt træffende, kun 

at Smaltens Lugt endnu er ſterkere og langt mere ubehagelig 

end den Lugt, ſom nylig ſonderſkaarne Agurker udbrede. Denne 

Lugt er faa gjennemtrengende, „at Alt, hvad der dyppes i 

Vandet, hvori den opholder fig, antager den“.) Endeel Ferſk— 

vandsfiſke fiulle, efter Faith, ſkye denne Lugt, og fjærne fig fra 

Smalten; dog er dette ikke Tilfældet med Gjedden, der med 

Begjerlighed fortærer den. Man har i Randersfjord meent, 

at den jog Laxen bort, men dette gjendrives af Faith's Er— 

faringer, da han ſaavel har fanget mange Lax mellem Smelten 

i Gudenaa, ſom efter at denne havde forladt Aaen. 

Smelten er iøvrigt en dorfk og dum Fiſk, og kun lidet 

ſejglivet. Ligeſom forſtjcellige andre Arter af Laxefamilien ffal 

den tillokkes ved Blus. 

Neſten alle Forfattere ere enige i, at angive Marts og Sorplantning. 

April ſom Smaltens Legetid, hvilket ogſaa ſtemmer med min 

egen Erfaring; thi jeg har hos Hunner, ſom vare fangede 
henimod Slutningen af April, fundet Rognfaekkene tømte paa 

nøgle faa Korn ner. Men efter Faith kommer den forſt op 

i Gudenaa for at lege i Begyndelſen af Maj, og Legetiden 

varer, ſom alt angivet, i det Hojeſte kun fjorten Dage; Fifken ſkal 

feſte fin Leg til Vandplanterne paa Aaens Solſide.““) An— 

gelen af Havfmælten ſkal, efter Rarrell, allerede have naaet en 

Længde af tre Tommer i Auguſt Maaned. 

Smeelten karakteriſeres tilſtrœkkeligt ved det ſtore Gab og Maring. 

den ſterke Tandvæbning, ifær paa Tungen og Plougſkjerbenet, ſom 

en graadig og rovgjærrig Fiſk. Maaſkee beſtager dens Hoved— 

*) Faith. 

17 Ekſtrom beretter, at Smalten helſt leger i flet Vejr (Storm og 

Snefog), og at den gaaer op mod Kyſterne fra Aftenen hele Nat— 

ten igjennem, men mod Dagbrakningen træffer fig ud paa Dybet 

igjen; hvorefter de ſvenſke Fiſkere tage deres Forholdsregler ved 

Fangſten. SA 
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næring (forſaavidt den opholder fig i ſalt Band) i Idotheer, 

Tanglopper og lignende ſmaa Krebsdyr; men det er heller ikke 

ſjeldent at treffe Fiſkeyngel og Smaafiſk i dens Mave. Hos 

Individer af fer til ſyv Tommer har jeg ſaaledes fundet Silde— 

unger paa tre Tommers Længde og derover. I Indſoer afgive 

maaffee Inſekter, Inſektlarver og andre Fiſkes Rogn den be— 

tydeligſte Andeel i dens Nering. 

Smalten anſees i England og Frankrig for en fortrinlig 

Spiſe. Hos os er det mig ikke bekjendt, at man fætter 

nogen fønderlig Pris paa den; Beboerne ved nogle. af de 

jydffe Indſoer, i hvilke den forekommer, benytte den flet ikke, 

ja ſkulle enkelte Steder endog frygte den ſom giftig formedelſt 

dens Lugt. J Egnen ved Limfjorden derimod ſpiſes den ſaa— 

vel ferſt ſom vindtorret og røget. Schonevelde paaſtaaer, 

at den, nydt i ſtor Mængde, let kan foraarſage Feber, og 

Linné fætter ligeledes Koldfeberen om Foraaret i Forbindelſe 

med Smaltens Fangſt;“*) men herom ſynes man andre Steder 

Intet at vide. Ligeſom Hapſmelten er ſtorre og mindre lug— 

tende end den i Indſoerne forekommende, ſaaledes har den og— 

faa Fortrinet i Smag. Da Smeltens Lugt for Mange er et 

Anſtod, kan meerkes, at denne forſvinder, naar Fiſfken ſteges, 

medens den derimod hos den kogte Fiſk endnu ſpores, med min— 

dre egne Forholdsregler derimod anvendes. >) 

Hverken de ſtorre Fiſte eller Vandfuglene forſmaae Smel— 
ten, dens Lugt uagtet. Af Indvoldsorme anfører Rudolphi 

ſom forekommende hos Smelten: Monostoma gracile i Bugen, 

*) Fauna svecica, ed. altera, pag. 125. 

**) For, om muligt, at bringe Smalten til Wre hos os, vil jeg, da faa 

Mange, ogſaa i fyſiſk Henſeende, ſmage paa Autoritet, tilføje et Par 

Anbefalinger for den. «The flesh is soft, tender and of a de- 

licate taste.» Taylor I. e. «The Smelt is generally in great 

request from its delicate and peculiar flavour.“ Tarrell. 

Cuvier endelig falder den «excellent a manger. 
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Tænia longicollis i Tarmen, en anden ubeſtemt Tænia i Bugs 

huler, en ubeſtemt Echinorhynchus, ſamt en ubeſtemt Nematoid. 

Hertil kan jeg føje, at jeg i Maven har fundet Distoma hispidum, 

eller dog en meget nerſtagende Diſtoma⸗Form. Tania longi- 

collis forekommer efter min Erfaring ſaavel almindeligſt ſom 

i ſtor Mængde, Üdenpaa Maven har jeg ſtundom iagttaget 

et ſtort Antal Knuder, hver indeſluttende et ormeagtigt Le— 

geme uden tydeligt Hoved og Ringe eller andre Organer, men 

opfyldt af en grynet eller kornet Masſe, næften ſom g. Om 

disſe ſkulle anſees ſom et Udviklingstrin af Tænia longicollis, eller 

maaffee ſom ghylftre af en anden Indvoldsorm, maa blive 

uafgjort. — Paa Gjellerne af Ferſkvandsſmelten har 

jeg truffet en Ergasilus i ſtor Mængde (fee Naturh. Tidsſkr. 

I., 482 flg.); meget ſjeldnere en Caligus paa Huden, 
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Loddeſleegten (Mallotus Cuv.). 

Det er mig viſtnok ingenlunde bekjendt, at noget Individ 

af den ved Gronland ſaa hyppige og vigtige, og ved Finmarken 

ligeledes meget talrige, Lodde nogenſinde er fanget paa den 

danſte Kyſt. Men det er imidlertid ſikkert, at den (ffjøndt 

ſjeldent og, ſom det ſynes, kun enkeltvis) folger hele den norſke 

Kyſt, og altſaa gaaer ind i Kattegattet; thi jeg har baade haft 

Lejlighed til i Bergen at underſoge et, i denne Byes Nabolag 

fanget, Individ, og i Kriſtiania har jeg feet to Exemplarer, en 

Han og en Hun, ſom vare fangede i Fjorden. Men, gaaer 

Lodden ind i Kattegattet, da berder det vel for en meget ſtor 

Deel paa tilfældige Omſtendigheder (iſcer Vinden), ved hvilken 

af dettes Kyſter den ſkal træffes, Jeg har derfor anſeet det 

for nødvendigt, her at henlede Opmeerkſomheden paa den, og 

idetmindſte at anfore ſaameget om den, at den derved maatte 

kunne gjenkjendes, om den ffulde træffes paa vore Kyſter. At 

forøvrigt Loddeſlegten, uagtet den efter de Grundſetninger, 

ſom nu gjøre fig gjeeldende i Ichthyologien, maa adſkilles fra 

forrige Slegt, kun er lidet afvigende fra denne, vil blive ind— 

lyſende af efterſtaaende 

Slegtskarakteer. 

Formen langſtrakt og ſmal. Hovedet nøgent, Kroppen 

bekleedt medmegetſmaa men temmelig ſterkt befcſtede Skjel. 

Gabet ſtort, med Flojelstænder paa Mellemkjebebenene, 

Overkjebebenene, den forreſte Rand af Plougſkjcrbenet, Gane— 
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benene og de inderſte Vingebeen i en Rakke, ſamt paa Tungen 

og Svelgbenene i flere Rekker. To Par nerſtagende, Ne ſſe— 

bore. Gjelleſpalterne ſerdeles ſterkt kloftede. Gjelle— 

ſtraalernes Antal i Regelen ni (ſtundom flere). Fire Par 

frie Gjellebuer; Bigjellen tydelig. Finnernes For— 

hold omtrent ſom hos foregaagende Slægt; dog Bryſtfinnerne 

brede og afrundede. Svommebleren lille, ved en Kanal 

forbunden med Spiſeroret. Blindtarmene faa, neſten ru: 

dimentcere. Farven i Regelen uden Platter. Kjonnene 

viſe betydelig ydre Forſkjellighed. 

Den nordiſke Lodde (Mallotus aretieus Fabr.). “) 

Legemet for en Deel gjennemſigtigt. Hovedets 

Længde indeholdes fem Gange i Totallengden, og 

er omtrent en halv Gang ſtorre end den ftørft. 

Hojde, hvilken er mere end en halv Gang & Gang) 

ſaaſtor ſom den ſtorſte Tykkelſe. Underkjeebenfrem— 

*) At jeg blandt de forftjællige Artsnavne, der ere tillagte denne Fiſk, 

foretrækker det fabrici'ſke, kunde maaſkee behøve en Motivering. 

Det muͤllerſke villosus, ſom Faber optager, er vel et Par Aar 

ældre, men det er baade upasſende, ſom udſprunget af en ufuldſtendig 

Kundſkab til Fiſken, og desuden kun begrundet ved en utilſtrakke— 

lig, ja ſelv vildledende, Diagnoſe i fire Ord. Fabricius er den, 

ſom egentlig forſt har indført Arten i Videnſkaben, ved at hen— 

føre den paa dens rette Plads, udrede Forvirringen i den tidligere 

Synonymi, og meddele en god Beſkrivelſe af Arten. Han fynes 

derfor ogſaa berettiget, til at give den et Navn, og han har tildeelt 

den et Navn, der forekommer mig ganſke pasſende, da Arten er 

uomtviſteligt nordiſt. Det blochſke Artsnavn grönlandicus, ſom 

Cuvier ſynes at give Fortrinet, idet han med Taushed forbigager 

Fabricius, ere ikke blot mindre pasſende, men ogſaa ſenere. Fa— 

bers Indvending mod Artsnavnet arcticus, at Pallas dermed 

har betegnet en anden Laxeart, er af flet ingen Betydning, da de 

paagjeldende Arter høre til forſtjcllige Slægter, 
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ragende foran Overfjæben. Rygfinnens ftørfte 

Højde mindre end dens Længdeftræfning. Hale⸗ 

finnen dybt kloftet. Farven følvglindfende, paa 

Ryggen gronagtig. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 14; Bryſtf. 19; Bugf. 8; Gadborf. 21; Halef. 19%) 

(13-15) (18-19) (21-23) (18-19) 

muͤller, Prodr. n. 411: Salmo Eperlanus (tildeels, næmlig ſom 

norſk). 

— — n. 425: Clupea villosa (ſom islandſt). 

Fabricius, Fauna grönl. pag. 177 n. 128: Salmo areticus. 

Rathke i Zool. dan. IV, 45: Salmo villosus. 

Faber, Fiſche Islands S. 174: Osmerus villosus. 

Zool., danica tab. 160 (Hannen). Gaimard: Voyage en Islande 

et au Groënland, Zool. Pl. 18 fig, 1; ligeledes Hannen. Hun⸗ 

nen, hvoraf hidtil ingen Afbildning havdes, er tegnet for det 

franſke Vært over Rejſen til Spitsbergen. 

Jeg anſeer det her for unødvendigt, i Synonymien at gage uden— 

for de ovenanforte Forfattere, hvilke, efter hvad allerede under forrige 

Art er anført om Muͤllers Salmo Eperlanus, ikke trænge til nogen 

nærmere Forklaring. Kun kan med Henſyn til Faber mærkes, at to 

af hans Synonymer (Salmo maxillis edentulis Müll, og Salmo Mül— 

leri Gmel.) ere urigtigt anvendte, hvad ved en folgende Art nærmere vil 

blive udviklet. 

+) Tallinger til den ovenanforte Norms Begrundelſe: 

G Jotall. 61“; Rygf. 153 Bryſtf. 18; Bugf. 83 Gadbf. 213 Halef. 18. 

GG — 63“ — 1533 — 19 — 83 — 21; 18. 

GG — 6 — 14; — 183 — 833 — 213 19 

G — 51“ — 143 — 183 — 83 — 213 — 19. 

G — 53“/ — 133 — 16 — 83 — 23 — 19. 
2. 51“ — 1433 — 191 83 — 1, 189. 

G NN] D i, — id „ M ERE hy 

S „ ‚ a ier e TEE 99 3 VREDE 
P — 4373 — 14; — 183 — 83 — 21 — 10. 
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J Udfeende og Farve ſtemmer Hunnen af denne Art faa Beſrrivelſe. 

nøje med Smelten, at det uden nærmere Underſogelſe kan være 

vanfkeligt nok at adſkille dem.“) Den vorne Han er derimod 

i Regelen paafaldende forfkjellig, idet den bliver bredere, ifær 

ovenover Gadborfinnen; idet ſaavel denne Finne ſom Bug og 

Bryſtfinnerne modtage en ſterkere Üdvikling; og idet endelig 

nogle af Skjellene udvikles paa en ſceregen Maade, fan at de 

langs hver Side danne ligeſom to laadne Baand. 4) Ungerne 

ere af endnu mere langſtrakt Form end den vorne Hun, og faae 

ved deres ſtore Øjne et paafaldende ÜUdſeende. 

Udmaalinger. 

Totallcengde“ n“): A 51“; B 57; C 61”; 

ſtorſte Højde (ved Bugfinnernes Rod): A 977; B 74%; d 91"; 

Højde over Gadborfinnens Begyndelſe: A 82“; B 61“; C 9514) 

) Faber paaſtaager med megen Beſtemthed, at Lodden i Legemsform 

er den paa de jydſke Kyſter levende Smelt aldeles ulig (J. s. e. 

S. 176 Anm.). Hvad Hannerne angager, kan man vel indrømme 

ham dette; hvorimod Paaſtanden, ſaavidt Hunnerne betreffer, maa 

tilbageviſes. 

*) Det er denne Saregenhed, ſom har anlediget det islandſke Trivial— 

navn for Hannen, Lodna (den Lodne), og det norſke Lodde. Ogſaa 

Slagtsnavnet Mallotus hidrører herfra (4440tos, villosus). 

*) A en Han fra Lofoden, B en Hun ſammeſtedsfra; G en Han fra 

Grønland. Foruden ÜUdmaalingernes almindeligere Formaal, have 

de her endnu et dobbelt, mere ſpecielt Ojemed: paa den ene Side 

at oplyſe Forſkjellighederne mellem Kjonnene, paa den anden Side 

at bekrefte Identiteten af den gronlandſke og norſke Lodde; hvil— 

ken, faalænge umiddelbar Sammenligning ikke var anſtillet, ikke 

turde anſees for afgjort. 

+) Nilsſon ſtiller i Spidſen af fin Diagnoſe for Lodden Setnin— 

gen: corpore pone anum altiore (Prodr. pag. 11). Ligeſom 

dette efter mine Udmaalinger ikke er ganſke nøjagtigt, faa vilde 

det, om det ogſaa var rigtigt med Henſyn tit Hannen (thi paa 

Hunnen pasſer det aldeles ikke), dog ikke kunne finde Plads i 

Diagnoſen, udtrykt med den Almindelighed. 

„ 
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Højde foran Halefinnens Rod: A 337”; B 23775 C 3%""5 

ftørfte Tykkelſe: A 547; B 43/75 C 577 

Ufftand fra Underkjebens Spidſe til Gjellelaagets bageſte Rand: 

13 B12 0 143%; 

Underkjoebens Fremragning foran Enden af Snudeſpidſen: A “3 

R CE 
det opſpilede Gabs Højde: A 71/73 B 6/75 C 8; 

det opſpilede Gabs Brede: A 3377; B 3,%/; C 4%); 

Mellemkjebebenets Længde: A 2“; B 14“; C 2177; 

Overkjcebebenets Længde: A 5“ B 43“! ; C 64“; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 747; B63“; 84%; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Øjets forreſte Rand: A 44/3 

B 435“; C 44%; 
Ojets Lengdegjennemſnit: A 32/7; B 237; C 4%; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 24“; B 24/7; C 34%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rosinen e ꝗ 31“ 

B 30“; C 333“; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 7/7; B 54% C 837; 

den oprejſte Rygfinnes ſtorſte Højde: A 6?““; B 5“; C 74/3; 

Afſtand mellem Rygfinnen og Fidtfinnen: A 84“; B 8375 G93 /z 

Fidtfinnens Lengdeſtrekning: A 44“; B 3275 C 4475 

Fidtfinnens ſtorſte Højde: A 14“; B 1“; C 137; 

Fidtfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 44753 B 31775 C 54775 

Bryſtfinnernes Længde: A 91775 B 7/0; C11; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 33“; B 23753 C 43%; 

Afſt. fra Snudeſp. til Bugfinnernes Rod: 4A313“/]3 B29¼ ; C 34475 

Bugfinnernes Længde: A 9“; B 74½ C 11%; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 23“; B 14/3 C 23"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 33”; 

B 33˙⁰ ö C 33“%3 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 104“; B 84%; C 124%z 

den oprejſte Gadborfinnes ſtorſte Højde: A 43“; B 237753 C 5/%3 

Afſt. mell. Gadborf. og Halefinnens Rod: A 34“; B34“; C 43% 3 

Halefinnens ftørfte Længde fra Roden paa Siderne: A 10% B 
92/3 10 124"; 

Sasuke Længde i Midten: A 4% B 34“! C 43“. ' 
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Farve, ) Lugt, Gjennemſigtighed omtrent ſom hos Smel— 

ten. Dette gjelder ogſaa om Formen i Almindelighed, kun 

at den er lidt mere ſammentrykket. 

Hovedet frembyder hverken i Lengdeforhold eller Form 

nogen paafaldende Forſkjœllighed fra Smeltens. Underkje— 

ben træder dog maafkee lidt mindre flærft frem foran Over— 

kjceben. Tænderne ere meget fine, eller ſaakaldte Flojels— 

tænder; paa hvert Mellemkjebebeen har jeg talt henimod en 

Snees, ſtillede i en Ræffe; paa hvert Dverfjæbebeen over 60, 

ligeledes i en Ræffe. Ogfad i Underfjæben har jeg kun iagt— 

faget en eneſte Rekke Tænder, ſom nappe indtager Halvdelen af 

Kjæbens Længde ; Antallet paa hver af dens Grene er omtrent 30. 

Allerforreſt paa Plougffjærbenet findes en Tværræffe af fire 

eller fem meget ſmaa, krumme Tender, og forreft paa hvert 

Ganebeen iagttages en Lengdercekke af fire Tænder. Lenger 

tilbage paa de indre Vingebeen fees en Længderæffe af en 

halv Snees Tænder. Tungen er kun glat og ubevæbnet 

allerforreſt; den bageſte Deel har derimod idetmindſte to, dog 

noget uregelmesſigt efter Lengden ſtillede, Tandrekker, der bag— 

til fløde ſammen, fortil divergere; i hver Rekke iagttages omtrent 

fer Tænder, Svelgtenderne i Overkjeben ere meget ſmaa og 

vanſkelige at iagttage, og endnu langt vanfkeligere bemerkes 

de i Underkjceben, ligeſom deres Antal ogſaa ſynes at være 

meget indſkrenket. 

Øjets Lengdegjennemſnit indeholdes omtrent fire Gange 

*) Efter Fabricius ſkal Gjellelaaget undertiden, iſer hos Hannerne, 

viſe en ſtor, fort Plot. Til denne har jeg dog kun ſjeldent bemerket 

temmelig ſvage Spor hos de i Spiritus opbevarede Exemplarer, ſom 

jeg har haft Lejlighed til at underſoge. Derimod har jeg hos de vorne 

Hanner ofteſt fundet Farven temmelig mørt paa Grund af den rigelige 

Indblanding af forte Prikker. Gjellelaagets indre Flade er vel ſolv— 

farvet ligeſom hos Smelten, men tillige langt ſterkere fværtet 

med Sort end hos denne. 
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i Hovedets Længde, og vvergaaer Pandens Brede mellem Øjnene 

noget. Gjelleſtraalernes Form er ſom hos Lodden, men 

deres Antal ſynes aͤltid at være ſtorre; thi jeg har aldrig 

fundet et ringere Antal end ni,) og ſtundom endog indtil - 

elleve; dog ere de inderſte faa ſmaa, at der gjærne udfordres 

en omhyggelig Disſektion for ſikkert at iagttage dem. Paa den 

yderſte Gjellebues forreſte horizontale Deel har jeg talt hen— 

imod tredive borſteagtige Forlengelſer, paa den bageſte oprejſte 

Deel omtrent ti; Antallet er paa anden Gjællebue omtrent 

det ſamme. Paa den tredie Gjellebue aftage Forlengelſerne 

betydeligt i Storrelſe; Tallet paa den vandrette Deel omtrent 

22, paa den oprejſte Deel ni eller ti; men ſoruden de borſte— 

dannede Forlengelſer fremtræder her endvidere en indre Rekke 

af ſmaa triangulere Blade, af hvilke jeg har talt 14 paa den 

vandrette, fer paa den oprejſte Deel. Den inderſte Gjellebue 

har blot triangulcere Blade, to Rekker paa den vandrette Deel 

(jeg har fundet femten Blade i den ydre, fjorten i den indre 

Rakke), men kun en Rekke — den ydre — paa den oprejſte, indven⸗ 

digt faſtvoxede Deel; Bladenes Tal i denne er fyv eller otte. 

Ogſaa den, ligeoverfor den inderſte Gjellebue liggende Svelg— 
rand er væbnet med en Rælfe meget ſmaa, triangulere Blade 

(omtrent femten i Tallet). 

Rygfinnen, der er anbragt lidt foran Midten af To— 

talleengden ““), indtager en Lengdeſtraekning, fomj almindeligt 

indeholdes ni Gange (ſtundom vel og endeel mere) i Total— 

længden, og ſom altid overgager dens egen ſtorſte Højde, hvilken 

*) Cuvier (Rgn. animal II, 306) angiver kun otte Straaler for 

Slægten Mallotus, hvilket formodentlig maa forklares af en ikke 

aldeles nøjagtig Underſegelſe af Forholdet; medmindre det under— 

ſogte Exemplar tilfældigvis og ſom Undtagelſe har beſiddet dette Antal. 

**) Efter Cuvier ſkulle Rygfinnen og Bugfinnerne være anbragte bag 

Midten af Totallengden (I. s. c.); hvad jeg imidlertid ikke Hav 

fundet bekreftet ved mine Udmaalinger. 
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ſidſte ogſaa flaaer temmelig meget tilbage for Kroppens Højde 

under den. Almindeligt har førfte Straale mere end den an— 

dens halve Lengde, og er ligeſaa ſtor eller ſtorre end ſidſte; 

anden Straale er kun ganfke lidt kortere end tredie, ſom er 

den længfte. Men undertiden (naar Straalernes Antal er femten) 

er den forſte Straale meget lille, næppe halvt faa lang ſom 

anden og meget kortere end ſidſte, og den fjerde Straale er da 

den lengſte. De to eller tre forſte Straaler ere enkelte,“) de 

ovrige kloftede, den ſidſte til Roden. Afſtanden mellem Ryg— 

finnen og Fidtfinnen er altid ſtorre end Rygfinnens Lengde— 

ſtrekning, dog i forſtjcellig Grad, ofte kun meget ubetydeligt, 

aldrig dobbelt faa flor. Fidtfinnen er langſtrakt (mere end 

halvt faa lang ſom Roygfinnen), meget lav (tre til fire Gange 

faa lang ſom høj), ikke af den hos Laxearterne ſedvanlige Halv— 

maaneform, men ſnarere rhomboidal. Dens Afſtand fra Hale⸗ 

finnens Rod er ikke meget forffjællig fra dens Længde. Bryft— 

finnerne ere af en bred, oval, i Enden afrundet Form, hos 

Hannerne længere end hos Hunnerne (hos de forſte indeholdes 

de omtrent ſyv Gange, hos de ſidſte mere end otte Gange i 

Totallcengden); Breden ved Roden udgjor mere end 3 af 

Længden (relativt omtrent lige flor hos begge Kjon, abſolut 

derimod ſtorre hos Hannerne). Paa Grund af den betydelige 

Storrelſe frydfe Bryſtfinnerne hinanden under Bugen hos Han— 

nerne, hvilket jeg derimod aldrig hos Hunnerne har bemerket. 

Straalerne viſe ingen betydelig Lengdeforſtjel, idet den ſjette eller 

ſyvende, hvilfe pleje at være de lengſte, kun lidet overgaae de forſte, 

og ikke (idetmindſte ikke hos Hannerne) ere dobbelt faa lange ſom den 

ſidſte. Bugfinnerne, ſom ere tilfeſtede under Rygfinnens Begyn— 

delſe, ere af lige Længde med Bryſtfinnerne, ſtundom vel endog lidt 

*) Den feorſte eller de to forſte Straaler ſynes endog næppe at være 

leddede, eller i faa ringe Grad og faa utydeligt, at man kun med 

Vanſkelighed under Mikroſkopet opdager Spor deraf. 
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længere, men derimod endeel ſmallere, idet deres Brede ved Ro— 

Den omtrent indeholdes fire Gange i deres Længde; ſammen— 

foldet har Finnen en tilſpidſet, udfoldet en bredt afrundet Form. 

Straalerne tiltage gradevis i Længde indtil den ſjette, hvilken 

med fin Spidſe neſten nager hen til Gadborets forreſte Rand, 

iſer hos Hunnerne; de to ſidſte aftage kun lidet, og den ſidſte, 

eller ottende, Straale er longer end den forſte; Straalerne ere ſterke 

og tillige, paa den forſte nær, ſterkt forgrenede. ") Gadboret, 

ſom er anbragt i omtrent 3 af Totallengden, viſer fig hos Hun— 

nerne frit, medens det derimod hos Hannerne fkjules ligeſom 

under to Forheeng, der dannes ved de paa Siderne liggende 

Sfjæls ufædvanlige ÜUdvikling. Det rager iovrigt lidt frem ſom 

en lille Papille, bag hvilken en Fordybning eller Grube iagt— 

tages. Gadborfinnen er hos Hunnerne af Middelſtorrelſe 

(dens Lengdeſtrekning indeholdes omtrent ſyv Gange i Total— 

længden), af langſtrakt, lav, ſkjavt-firkantet Form. Hos Han⸗ 

nerne viſer den fig betydeligt ſtorre, idet den ikke blot bli— 

ver noget længer (dens Leugdeſtrekning indeholdes kun fer 

Gange i Totallengden) og højere (dens ſtorſte Højde indeholdes 

omtrent 23 Gange i Længden, medens den hos Hunnerne inde— 

holdes tre Gange), men tillige har langt ſterkere og tydeligere for— 

grenede Straaler, og endelig er anbragt paa en ligeſom halv— 

maaneformig ÜUdbojning af Bugen, hvorved den træder faa meget 

mere paafaldende frem. %%) Da denne Udbøjning tillige frembyder 

+) Paa den førfte Straales ydre Side iagttages ved Roden en meget 

lille Støtteplade (ligeſom hos Smælten), hHvilfen imidlertid ikke 

ſynes at kunne betragtes ſom en egentlig Straale, og derfor ikke 

er medregnet ei Tallingerne. 

) Aarſagen til denne Fremtreden af Gadborfinnen hos Hannerne 

maa ſoges i en ſterkere Udvikling af denne Finnes Interſpinalbeen, 

hvilken er ledſaget af en tilſpvarende Udvikling af de til Straalernes 

Bevægelfe beſtemte Mufſkler, hvorved hele Strakningen ovenover 

Gadborfinnen fager et ejendommeligt, opfoulmet Udſeende. At denne 

— 
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Straalerne ſtorre Sprederum, faa ere de, iſer de fyv eller otte 

forſte, fjærnede videre fra hverandre indbyrdes. — Hos begge 

Kjon ere de tre leller ſtundom kun de to) forſte Straaler meget 

korte, de korteſte af Finnens Straaler, ikke halvt ſaa lange ſom den 

fjerde; ſjette eller fyvende den langſte. De tre forſte Straaler ere en— 

kelte, ja de io forſte ſynes endog at være Pigſtraaler; idetmindſte har 

jeg hverken med Lupen eller under Mikroſkopet kunnet opdage 

Ledafdeling hos dem; de do eller tre nermeſte ere tydeligt led— 

dede, men mindre tydeligt kloftede, hvorimod hos de folgende 

Kloftningen tiltager. Afſtanden fra Gadborfinnens Ophor til 

Halefinnens Rod ex lidt mindre end Afſtanden mellem Fidt— 
finnen og Halefinnen. — Halefinnen indeholdes ſex Gange 

eller lidt mere i Totallengden, og er bagtil meget døbt ind— 

ffaaren, faa at Længden i Midten ikke udgjor Halvdelen af 

Længden paa Siderne. Foruden de egentlige Straaler, hvis 

Tal i Regelen er nitten, og af hHvilfe den yderfte paa hver 

Side er udeelt, de andre ſteerkt kloftede i Enden, findes omtrent 

en halv Snees Stotteſtraaler foroven og ligeſaa mange for— 

neden. 7 

Sideliniens Retning er fuldkomment vandret lige fra 

Gjellelaagets bageſte Rand til Halefinnen, og i hele denne 

Stræfning er den Rygfladen nærmere end Bugfladen. “) 

Skjellene ere faa ſmaa og tynde, at Antallet af deres 

Rekker ikke let med nogen Sikkerhed kan angives. Hos et Exem— 

plar af omtrent 52 Tommers Længde fandt jeg de ſtorſte Skjel 

paa Midten af Kroppen omtrent ; Linie lange og 1 Linie brede. 

uſcdvanlige Udvikling af Gadborfinnens Straaler med disſes Stot— 

teknogler og Muſkler mage ſtaae i et beſtemt Forhold til visſe 

Livsyttringer hos Dyret, ſynes utvivlſomt; men Intet er iøvrigt 

nærmere herom bekjendt. 

*) Dette er idetmindſte Tilfældet hos Hannerne. Hos Hunnerne er 

den allerſidſte lille Deel af Sidelinien, ſom ligger bag Gadborfinnens 

Ophor, anbragt omtrent midt imellem Ryg- og Bugflade. 
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Med Henſyn til Anordning ere Skjellene taglagte, dog juſt ikke 

med fuldkommen Regelmasſighed chvilket ogſaa bidrager til at 

vanſkeliggjore Tellingen af Rekkerne). Formen er oval, uden Vifte 

og uden bolgeformig Jndffjæring af Randen; de koncentriſke Striber 

ere kun tilſtede i ringe Antal, og viſe et ſaadant Forhold, at 
Benævnelfen koncentriſt egentlig ikke tilkommer dem; thi et 

fœelleds Middelpunkt for disſe Straaler kan aldeles ikke ſpores; 

de ere endvidere ubetydeligt, eller næften flet ikke, bøjede, men 

ſtrekke fig i omtrent lige Linie langs med Sklallets ſtorſte 

Gjennemſnitslinie. Jeg har ſaaledes langs den ene Side af 

Sfjællene talt ti eller hojſt tolv, temmelig lige og parallele, 

vidtadffilte Linier, og langs Skjellets anden Side kun tre 

eller fire, indbyrdes meget nærmere ſtillede Linier; mellem disſe 

to Stribe-Afdelinger var et langſtrakt og ſmalt aabent Mellem— 

rum. — Sideliniens Skjel ere forſynede med en flor og fuldſten— 

dig Üdforingskanal. Hos Hannerneudvikle Skjellene ved og 

ovenfor Sidelinien fig paa en færegen Maade, faa at de danne 

et forholdsvis temmelig bredt Baand, der ftræffer fig i hele 

Sideliniens Længde, og har et Udfeende, ſom om det var ſammenſat 

af Borſter eller Haar. De dette Baand fammenfættende Sfjælere af 

en færdeles langſtrakt, fortil lidt bredere, bagtil tilſpidſet, tildeels 

næften traaddannet Form, og viſe fun meget ſvage Spor til 

Vextſtriber. — Et andet lignende Baand findes langs hver 

Side af Buglinien, og ſtoder for en ſtor Deel ſammen i denne; 

dette Baand ftræffer fig fra Bryſtfinnerne til Bugfinnerne, 

hvor det i en lille Stræfning afbrydes, men derpaa atter fort— 

fættes paa Siderne af Gadboret og Gadborfinnen. Skjellene 

i dette ere omtrent af ſamme Beſtaffenhed ſom i det ovenfor om— 

talte Baand, men viſe dog tydeligere Ver tſtriber, tildeels endog 

fuldſtendige koncentrifke Ringe. 

Naar Bughulen aabnes, viſer fig et dybt-kulſort Peri— 

ton cum, men ved nærmere Underſogelſe finder man, at Bug— 

hulen under dette forte Overtrek endnu er beflædt med en anden 
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følvfarvet Hud af den reneſte og ſmukkeſte Glands. Hos et 

Exemplar paa 53 Tommer udgjorde Bughulens Længde 24 Tomme. 

Leveren lille (jeg har fundet dens Længde at udgjore omtrent 

1 af Bughulens Længde, eller fun lidet mere), gulagtig, lang— 

ſtrakt og ſmal, bagtil tilſpidſet, paa Underfladen ſterkt hvel— 

vet, ikke, eller i al Fald ikke tydeligt, deelt i Lapper, liggende 

langs Spiſerorets og en lille Deel af Mavens venſtre Side 

og tillige bedekkende disſes Underflade. Den ledſages af en 

lille og ſmal Galdeblere. Spiſeroret er langt (over 8 

Linier), tyndt men dog mufkuloſt, tydeligt adſkilt fra Maven, 

indvendigt forſynet med omtrent et Duſin fine Lengdefolder. 

Maven lang (omtrent en Tomme) men ſmal; den beſtaaer 

af en tilſpidſet Blindſeœk (af 8 til 9 Liniers Længde) og af 

en kortere (henimod 4 Linier lang), lige fremadrettet Portner— 

deel. J Blindſekkens Indre fees Lengdefolder, der overgage 

de i Spiſeroret fremtrædende i Storrelſe og Tydelighed, men 

ſtaae tilbage i Antal (jeg har fundet fyv eller otte); hvorimod 

Tallet atter tiltager i Portnerdelen, hvor jeg har iagttaget ti 

eller elleve. Ved Portnerdelens Overgang i Tarmen har jeg gjærne 

fundet fire, temmelig rudimentere Blindtarme (af en til 43 Linies 

Længde) anbragte, og lidt lengere tilbage en ſtorre (omtrent fire Li— 

nier lang). Tarmen (af to Tommers Længde) er rettet lige bagud 

uden nogen Bugtning; den har en temmelig betydelig Vidde, 

iſer i den forſte Halvdeel af fin Længde; Tyktarmen, ſom 

her er tyndere end Tyndtarmen, er tillige meget kort (kun om— 

trent 3 Tomme lang); en ringformig Hudklap betegner dens 

Begyndelſe. Milten, ſom ligger langs med den forſte Deel 

af Tyndtarmen, har en ganfſke uſedvanlig Længde (ti Linier 

eller mere), en ſmal, fladtrykket Baandform og en temmelig 

lyſt gulbrun Farve. Svommebleren er meget lille (næppe 

en halv Tomme lang), fynd, neſten traadformig, følvfarvet, 

forſynet med en Kanal, ſom er noget tyndere men neſten af 

ſamme Længde ſom ſelve Svommebleren, og ſom aabner fig i 
Danmarks Fiſke, III. 3 
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Spiſeroret ner ved Mavemunden. Nyrerne viſe omtrent 

ſedvanligt Forhold, og ftræffe fig gjennem hele Bughulen; men 

Urinblere har jeg ikke bemærfet. Teftiflerne ere lange, 

fladtrykte, baanddannede, den venſtre dog meget ſtorre end den 

højre (hin 11 Tomme lang, denne nœeppe Halvdelen). Rognſek— 

kene ftræffe fig gjennem hele Bughulens Længde, og opfylde 

denne i Legetiden næften ganſke; deres Forhold er iovrigt om— 

trent ſom hos Smelten. 

Ogſaa Knoglebygningen er meget ner overeensſtemmende 

med Smaltens, faa at den for ſtorſte Delen ikke trænger til 

nærmere Beſkrivelſe. Gjellelaagsſtykkerne viſe nogle 

ubetydelige Modifikationer i Formen. Saaledes er det egent— 

lige Gjellelaagsſtykke af ſtorre, eller i det Mindſte af lige— 

faa ſtor Hojde ſom Brede. Undergjellelaaget nærmer fig 

i Form til det Triangulcre, og er kun omtrent dobbelt faa 

langt ſom højt. Derimod har jeg fundet Mellemgjelle— 

laaget af en mere langſtrakt Form, omtrent tre Gange faa 

langt ſom højt o. ſ. v. Rygraden beſtager af 65 Hvirvler, 

af hoilke 41 ere Bughvirvler, 24 Halehvirvler. De ſidſte 

Halehvirvler viſe et ganſke regelmesſigt Forhold. Foruden 

de egentlige Ribbeen ere to Rekker Biribbeen tilſtede ). 

*) Da Intet, ſaa vidt jeg veed, er bekjendt om denne Fiſks Para— 

ſiter, maa endnu den Bemerkning her finde Plads, at jeg i Mængde 

har truffet en Filaria i dens Peritonæum, Mufkler o. ſ. v.; derimod 

kun en enkelt Echinorhynchus (formodentlig en ny Art) i dens 

Tyndtarm. 
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Stallingflægten (Thymallus Cuv.). 

Formen ſirlig, teendannet. Hovedet nøgent; Kroppen 

bedæffet med temmelig ſtore og flærfe, med en tydelig Vifte 

forfynede og vel befceſtede Skjel. Ga bet kun middelmaadigt 

ſtort, væbnet med en Ræffe ſmaa Tender pan Mellemkjebe— 

benene, Overkjcbebenene (der indtage en ſtor Deel af Mund— 

randen) og Underkjcben, med to Reeker foran paa hvert Gane— 

been, med en lille Karde forreſt paa Plougſkjcrbenet og med 

Tandkarder paa” Svelgbenene, hvorimod Tungen er glat. 

To Par nærftaaende Neſebore. Gjelleſpalterne meget 

ſterkt kloftede. Gjelleſtraalernes Antal otte til ti. Fire 

Par frie Gjellebuer og en tydelig Bigjelle. Finnernes 

Forhold omtrent ſom hos Laxeſlegten, kun at Rygfinnen har 

en betydelig Lengdeſtrekning og Højde, og at Bugfinnerne ere 

ſtorre eller ligeſaa ſtore ſom Bryſtfinnerne. Svommebleren 

meget lang, ved en Kanal forbunden med Spiſeroret. Mange. 

Blindtarme. Farven ſtribet og plettet. Kjonnene uden 

paafaldende ydre Forfkjellighed. 

75de Art. Den almindelige Stalling (Thymallus vul- 

garis Cuv.). 

Hovedets Længde indeholdes omtrent 53 Gange Artsmerke. 

i Totallengden, og er noget mindre end Kroppens 

ftørfte Højde. Snudens Længde til Ojehulen ud- 

gjør omtrent à af Hovedets Længde, og er lig med 

5 3% 
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Ojehulens Længde. Overkjeben rager lidt frem 

over Underfjæben. Gjelleſtraalernes Antal ti. 

Rygfinnens Lengdeſtrekning meget ſtorre end Hoj⸗ 

den af dens hojeſte Straale, hvilken ikke naaer 

Kroppens ſtorſte Højde. Halefinnen dybt kloftet. 

Syv Skjelrœkker ovenfor og omtrent ti nedenfor 

Sidelinien. Farven blaagraa med mange mørfere 

Længdeftriberpaa Kroppen; Rygfinnen rodligtgraa 

eller blaaagtig med mørfe Pletter, der danne 

Lengdebaand. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 23; Bryſtf. 15; Bugf. 11; Gadborf. 14; Halef. 19.9 
(21-24) (15-16) (10-11) (13-15) 

Peder Syv's haandſkrevne Samlinger: Sterling. 

Pontoppidan's Atlas I, 652: Salmo Thymallus. 

Wilſe, Beſkriv. af Fridericia S. 183: S. Thymallus. 

muͤller's Prodr. n. 416: S. Thymallus. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 135: die Aeſche. i 

Bloch, d. Fiſch. Deutſchl. Tab. 24. 

J Peder Spv's ſaakaldte „ſtore haandſkrevne Samlinger“, ſom 

opbevares paa Univerſitets Bibliotheket““), har jeg (under Afdelingen til 

Danmarks Naturhiſtorie) truffet folgende Optegnelſe: „Sterling i 

Vorgodaa (Vordegod-Aa, cfr. Pontoppidans Atl. V) i Harſpysſel er ſtor— 

*) Jeg har kun haft Lejlighed til at anſtille Straaletœlling hos fire 

Individer af denne Art, og er altſaa langtfra ikke iſtand til at op— 

give nogen paalidelig Norm for dens Straaletal. Det tredie i 

Ordenen af disſe, nedenforanforte Individer, ſom udmerker fig ved 

fit afvigende Straaletal, ſtammer fra Boden-Sgen; de øvrige 

ere danſke. 

Totall. 12“; Rygf. 23; Bryſtf. 163 Bugf. 11; Gadborf. 14; Halef. 19. 

— 10“; — 24; — 15; — 1132 — 14; — 19. 

— 95“ — 213 — 165 — 100) — 133 19. 

— 58“ — 23; — 15 — 113 — 15; — 19. 

*) Nærmere om disſe Samlinger findes i de ſuhmſke Samlinger, 

forſte Binds andet Hæfte S. 105 flgd. 



37 

ſom en Karpe eller Hælt, har SÉjæl ſom en Hælt, fmal Mund ſom 

Skalle, Finner fingerlange og bredagtige. Naar man holder Fin— 

nerne i Veiret, fees derpaa et Skaktavl, hverandet blaa og hverandet 

rod; ere ſmalle til Halen, men have en meget livlig og angenem ſod 

Smag, faa jeg veed faſt ingen Fiſk at ligne den ved i Smagen”, At 

Syv her har Stallingen for Øje, antager jeg for utvivlſomt, iſer 

efter hans meget betegnende Angivelſe om Finnernes (egentlig dog kun 

Rygfinnens) Beſkaffenhed, hvilken ikke lader fig anvende paa nogen 

anden danft Ferſkvandsfiſk. — Den øvrige Synonymi frembyder ingen 

Vanſkeligheder. : 

Pontoppidan anfører to Navne for denne Fifi: Spelt 

og Stalling, hvilfe Müller efterſkriver. Da Wilſe har 

de ſamme Benævnelfer for den, og ikke utydeligt tilkjendegiver, 

at hans Kundſkab om Fiſken er hentet af Teilmann's haand— 

ſkrevne Beſkrivelſe af Skads Herred; bliver det, efterſom ogſaa 

Pontoppidan af bemeldte „Kaptajn T. R. Teilmann, 

Herre til Endrupholm“ har modtaget „mange ppperlige Efter— 

retninger“ ), rimeligt, at Teilmann er eneſte Autoritet for 

begge disſe Bencvnelſer. Kun den ene af dem — Stal— 

ling — har jeg i Norre-Jyllands ſydligſte Deel gjenfundet, 

den anden derimod har jeg endnu ingenſteds kunnet opſpore. 

Ogſaa den ſyv'ſke Bencvnelſe — Sterling — ſpynes ſporloſt 

forſounden. At denne Fiſks danſke Benævnelfer aldrig have 

været ret almindeligt bekjendte (naturligvis ſom Folge af Fiſkens 

Sjceeldenhed), ſkjonnes blandt Andet deraf, at det tydſke Navn 

Aeſche i Holſt's, allerede tilforn omtalte, Fiſkebog gjengives 

ved Eſk (Side 388). 

*) Danſke Atlas, forſte Deel, Fortalen S. 30 i Anmarkningen. 

**) Om det i Norge og Sverige gjengſe Navn for denne Fiſk, Zarr, 

ſom maaſkee kunde vere beflægtet med det gammelnordiſke här, 

hej, med Henſyn til det høje Udſeende, Fiſken erholder ved Ryg— 

finnens ſterke Udvikling; om dette Navn nogenſinde har været 

brugeligt i Danmark, har jeg ikke vævet iſtand til at opdage. Som 

Benvnelſer. 
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Legemets Forme i Almindelighed har vel megen Lighed 

med Formen hos de egentlige Laxearter; imidlertid gjor Stor— 

relſen af Rygfinnen og af Bugfinnerne, det mindre Gab, Mun— 

dens Form, de meget ſtorre Skjel, Farven, o. ſ. v., det meget 

let at ſkjcelne denne Fiſk. 

Farven er blaaligt-graa eller blyantsagtig“), mere eller 

mindre mat, morkere mod Ryggen, lyſere under Bugen. Krop— 

pen lige fra Gjellelaagets bageſte Rand til Halefinnens 

Rod ſorſynet med et ſtort Antal ſmalle, morke Lengdeſtriber 

(en for hver Sfjælræffe, altſaa omtrent ſexten eller ſytten). 

Hovedet er ovenpaa temmelig morkt, graabrunt, og viſer paa 

Siderne ſtundom endeel forte Prikker eller Smaapletter. Bug-, 

Gadbor- og Halefinne ere af en rødgran Farve (eller af den 

noget ureen og lys Vinfarve); lyſere ere Bryſtfinnerne. Ryg— 

finnen udmerker fig ifær ved fin ſmukt marmorerede, eller et 

Skaktavl fremſtillende, Tegning, for at holde mig til Syv's 

Udtryk; den er af en violet eller blaalig Farve med temmelig 

ſtore, morkerode Plœtter mellem Straalerne paa den forbin— 

dende Hud, der ſynes at ſmelte ſammen, og danne Lengde— 

baand (fire i Tallet“ ). 

en Sonderlighed fortjener det maaſkee at udpeges, at den Egn af 

Danmark, hvor Stallingen netop forekommer, tidligere har baaret 

Navnet Sarſpsſel. 

+) Man antager, at de tydſke Benævnelfer for denne Fiſk: Aeſche, 

Aſche o. ſ. v. maa hidledes af dens aſkegraa Farve, ligeſom at 

ogſaa Farven har foranlediget den engelſke Bencvnelſe Grayling. 

% Baandene afbrydes dog, naar Finnen udſpendes, ved dens hvide Straa— 

ler, og det er egentlig derved, at Ligheden med et Dambræt betinges. — 

Endnu kan med Henſyn til Farven bemerkes, at den, efter Cotton's 

complete Angler, hos gamle og ſtore Individer, ſom ere ved godt 

Huld, ſkal blive meget mork: „then a Grayling is very black 

about his head, gills and down his back, and his belly of a 

dark gray, dappled with black spots“. 
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Udmaalinger. 

Totallenge: A 12“; B 10“; C 58”; 

ſtorſte Højde (omtrent ved Rygfinnens Begyndelſe):? A 

3 

Højde over Nakken: A 27; B 147; C 109"; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 10?“ ] B 9% C 543 

ſtorſte Tykkelſe: A 13“; B 11/75 C 7775 

Tykkelſen foran Halefinnens Rod: A 475 B 33“; C 2"; 

ſtorſte Omkreds: A 62“; B 44/3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: A 24“ 

B 213%öꝝ3; C 13; 
Afſtand fra Snudeſpidſen til bageſte Rand af Crista occipitalis: 

e e eee e 103"; 

Shiudefpidfens Fremragning lean Enden af Underfjæben: A 1475 

F 

Det opſpilede Gabs Højde: A 11“; B 99/7; C 6%; 

det opſpilede Gabs Brede: A 9“; B 62 “% C 33% 3 

Mellemkjcbebenets Længde: A 2473 B 2“; C 14%); 

Overkjcbebenets Længde: A 73“; 5 63775 C 4% z 

Underkjebens Længde til Ledforbindelſen: A 112““3 B 103.3 C 64775 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: A 5%; B 34%; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Noſebor: A 2“; B 1" 5 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næfebor: A 477; B 4/3 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Nœſebor: A 1/7; B 1/3; 

indbyrdes Afſtand mellem det bageſte Par Naſebore: A 44“; B 

33.3 2%); 

Afſtand fra bageſte Naſebor til Ojehulens forreſte Rand: A 2%; 

B 1873 017”; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 73"; 

B 54“; C 33“; 

Sjehulens Leengdegjennemſnit: A 74/75 B 6775 C 34% 3 

Sjehulens Hejdegjennemſnit: A 5277; B 43“; C 3177; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 83“; B 7/7 C4%3 

Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: A8'73 B 6/73 

Afſtand fra Øjets bageſte Rand til Forgjellelaagets bageſte Rand: 
A e BSA 0550305 f 

* 

de⸗ — 
— — 
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Gjellelaagsſtykkets ftørfte Brede: A 63“; B 51775 C 317; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Brund el jeg A 3723 
B 28/3 G 2171"; 

N N tte Lengdeſtrekning: A 283“%/; B 2723; C 15% 

den oprejſte Rygfinnes ſtorſte Højde: A 217; B 18“; C 9%); 

Afſtand mellem Rygfinnen og Fidtfinnen: A 2“; B 20377; C 134%); 

Fidtfinnens Lengdeſtrekning: A 52“; B 44775 C 2%3 

Fidtfinnens ſtorſte Højde: A 77; B 5%; 1! C 2471; 

Afſt. mell. Fidtfinnen og Halefinnens Rod: 4A 11/3 B 104775 C 6177; 

Bryſtfinnens Længde: A 21“; B 173“7/; C 9%; 

Bryſtfinnens Brede ved Roden: A 43“; B 3275 C 14%; 

Afſt. f. Snudeſpidſen t. Bugfinnernes Rod: 4 52“; B 42“; C30%z 

Bugfinnens Længde: A 21“; B 194“; C 91477; 

Bugfinnens Brede ved Roden: A 42% B 4475 C 23/3. 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: A 

1/5 eee eee i 

fra Snudeſp. til Gadborets forreſte Rand: A 737; B 66%"; C33; 

Gadborets Leengdegjennemſnit: A1“ 3 B12! 3 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 13“; B 113“; C 64%; 

den oprejſte Gadborfinnes ſtorſte Højde: A 16“; B 12% 3 C 7"; 

Afſt. mellem Gadborf. og Halefinnens Rod: A 17; B 107; C63/“T; 

Halefinnens ftørfte Længde fra Roden paa Siderne: A 23“3 B 

25% 3 C 134% ; 

Halefinnens Længde i Midten: A 10“; B 101775 C 51775 

den udſpendte Halefinnes Brede: A 3“; B 23“; C 17”, 

Hovedet er temmelig lille; dets Længde indeholdes over 

fem Gange i Totallengden (efter de vvenftaaende Udmaalinger 

fra 53 til 55 Gange), og er meget mindre end den ſtorſte Højde, 

hvilken er mere end dobbelt faa ſtor ſom den ſtorſte Tykkelſe. 

Formen omtrent ſom hos Laxeſlegten: Pandefladen kun lidet og 

jævnt nedſkraanende, Underfladen temmelig ſterkt opſtigende, Side— 

fladerne neſten parallele, baade i Hojde- og Lengderetningen. 

Snuden kort, idet dens Lengde indtil Ojehulens Rand inde— 

holdes naſten fire Gange i Hovedets Længde, og ikke betydeligt 

overgager Gjellelaagsſtykkets Brede; paa Grund af Parallelismen 
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af Hovedets Sideflader bliver den tillige temmelig bred, men 

Derimod. ved Underfladens ftærfe Opſtigen noget fkarp eller kile— 

dannet. Fortil rage Mellemkjeœbebenene lidt frem foran 

Underkjeben, og paa Siderne flige Overkjebebenene 

ned udenfor denne; den er altſaa paa alle Sider indeſluttet, eller, 

med andre Ord, Munden er anbragt paa Hovedets Underflade. 

Gabet er kun af Middelſtorrelſe; opſpilet indeholdes dets 

Højde mere end to Gange i Hovedets Længde; Formen ellip— 

tiff; den Randſtreekning af det, ſom Mellemkjœbebenene ind 

tage, er mindre end Halvdelen af den Stræfning, ſom Over— 
fjæbebenene indtage Paa hvert Mellemkjebebeen har jeg iagt— 

taget omtrent en halv Snees ſmaa, noget krumme og temmelig 

ſtarke Tænder, anbragte i en Reekke ). Ogſaa Overkjebe— 

benet har en Tandrekke, hvilken dog er noget mere vidtſtillet, 

ikke nager ganſke til Enden af Knoglen, og beſtager af lidt min— 

dre og ſvagere Tender; Antallet derimod ſtorre, henimod en Snees. 

J Underfjæben er Tendernes Forhold omtrent ſom i Overkjeben; 

Antallet paa hver Green har jeg fundet henimod en Snees. 

J begge Kjæber findes tæt bag den tandberende Rand Rudiment 

af et Hudſejl. Paa Plougſkjerbenets forreſte Ende er 

anbragt en lille Tandkarte, eller, med andre Ord, der findes 

flere (omtrent tre, dog noget uregelmesſige) Rekker ſmaa, tet— 

ſtillede Tender; Kardens Omrids nærmer fig det Kredsdannede, 

eller er lidt elliptifk i Tocerretningen; Tænderne forholdsvis 

temmelig flærfe og noget krummede; hvad Antallet angager, da 

har jeg kunnet ffjælne fjorten eller femten. Paa den forreſte 

Ende af hvert Ganebeen findes to tetſtillede, noget uregel— 

mesſige Tandrakker, hvis Tender ere ſterkt krummede, eller neſten 

krogdannede; Antallet paa hvert Ganebeen omtrent ſexten “). 

+) Tanderne ſynes mig hverken paa denne eller paa de følgende Knog— 

ler at kunne fortjene Navn af Flsjelstænder. 

**) Naar Richardſon (Faun. bor. amer. III, 193) vil nægte den 

europœiſke Stalling Ganetender, ſtrider dette paa det Beſtem— 
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Vingebenene viſe ingen Tænder, Ogſaa Tungen er ganffe 

glat; den ligger temmelig langt tilbage, og er fun meget fvagt 

adſkilt fra Underkjceben; af Form er den flad, eller fun i ringe 

Grad konvex ovenpaa, bred ved Roden, gradevis tilſpidſet, dog i 

Enden afſtumpet. Svelgtenderne ſtemme paa det Ner— 

meſte med de vorige Tender i Storrelſe og Form. J Over— 

kjceben har jeg paa hver Side fundet to med en Tandkarde veb— 

nede Knogler (den ydre Knogle kun med fer Tender, den indre 

med omtrent en Snees), i Underkjæben kun en men med et 

ſtorre Antal Tænder (henimod 40). Neſeborene ere an⸗ 

bragte meget nærmere Øjet end Snudeſpidſen, omtrent i Linie 

med Øjets øverfte Rand eller paa Grendſen af Pandefladen, 

det forreſte Par kun ved en ſmal Hudſtrimmel adſkilt fra det 

bageſte. Forreſte Neſebor er lille, langt mindre end det 

bageſte, af temmelig kredsrund Form, med den bageſte Rand 

noget udvidet. Det bageſte Neſebor nager langt ned paa 

Siderne af Snuden, og har en oval Form. Ojehulens 

Længde ſtemmer omtrent med Snudens Længde, eller indeholdes 

i næften fire Gange i Hovedets Længde; Ojet omgives tildeels 

af en Fidthud, og ligger med den overſte Rand i Pandefladen. 

Pandens Brede mellem Øjnene overgaager noget Sjehulens 

Længde; Panden viſer kun ringe Runding mod Siderne, eller 

er temmelig flad. Kinden kun af middelmaadig Udftræf- 

ning. Gjelleſpalterne meget ſtore, begyndende bagtil og 

foroven omtrent i Linie med Ojehulens overſte Rand, træf 

kende fig forneden og fortil omtrent i Linie med Ojehulens 

forreſte Rand. Gjelleſtraalerne ere ti i Tallet”). Af 

teſte mod mine Erfaringer, og denne Mangel hos det af R. under— 

ſogte eneſte Individ maa have været individuel eller ganſke tilfældig. 

„) Kun dette Antal har jeg ſelv iagttaget, og det ſamme angives af 

Bloch og Wilsſon. Af Zartmann derimod ni. Cuvier an— 

forer i Slagtskarakteren „ſyv eller otte Gjalleſtraaler“ (Rgn. 

anim. 2eme éd. pag. 306). Richardſon fandt hos et Exem⸗ 
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Form ere de alle, felv de ſidſte, brede, flade, tynde, knivsblad— 

dannede; men de forſte ere lidt krummede og i Enden afrun— 

dede, de ſidſte lige og lidt tilſpidſede; iovrigt aftage de grade— 

vis i Sterrelſe, faa at den ſidſte kun omtrent har den forſtes 

halve Længde. Gjellebuerne ſtore, vinkelformigt bøjede, 

alle forſynede med to Ræekker tornevebnede Forlengelſer 

paa den konkave eller opadvendte Side; forſte Gjellebues yderſte 
Rakke dannet af omtrent 22 eller 23 konifke Forleengelſer (otte 

eller ni paa Vinkelens bageſte, fjorten paa det forreſte Been), 

ſom paa Midten af Buen have Middelſtorrelſe, mod begge Ender 

aftage ftærft; den indre Rekke ſtemmer i Forlengelſernes Antal 

omtrent med den ydre, men de ere alle meget ſmaa. Paa den 

anden Gjellebue er Forlengelſernes Antal næften det ſamme 

(eg har talt omtrent en Snees i hver Rekke), men den ydre Rekkes 

Forlengelſer ere meget mindre end hos foregagende Bue. Paa 

den tredie Gjellebue, hvor Forlengelſerne i begge Rekker atter 

aftage noget i Storrelſe, er deres Tal omtrent femten i hver 

Rekke. Den inderſte Gjellebue, hvis bageſte Been indvendigt 

er tilvoxet, har omtrent ſamme Tal i den ydre Rekke, men i 

den indre kun otte eller ni. Og et lignende Antal korneberende 
Forlengelſer eller Knuder viſer den, ligeoverfor Gjellebuen lig⸗ 

gende, frie Svelgrand. ' 

Kroppens Form t Almindelighed. er faa ganſke den ſamme, 

der fremtræder hos de egentlige Laxearter, at den ikke udfordrer 

nogen nærmere Beſkrivelſe. Dens Højde viſer temmelig megen 

Afverling; jeg har fundet den at indeholdes omtrent 41 til 

fem Gange i Totallcengden. Ryglinien er lidt buet, og ſtiger 

ſvagt ned. foran Rygfinnen. Dennes Lengdeſtrekning langs 

plar af den nordamerikanſke Thym. signifer Rich. otte Gjalle— 

ſtraaler paa den venſtre, ni paa den højre Side (Faun. bor. 

amer. J. s. c.). Det er efter denne Angivelſe, at jeg ovenfor i 

Slagtskarakteren har anſat Gjelleſtraalernes Antal fra 8-10. 
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Ryggen er fun lidet mindre end 4 af Totallængden; det Styffe 

af Legemet, fom ligger bag Rygfinnens Ophor, er omtrent 

dobbelt faa ſtort ſom dens Længdeftræfning, og det Styffe, ſom 

ligger foran dens Begyndelſe, overgaaer ikke betydeligt dens 

Lengdeſtrekning; dens Højde viſer nogen Afvexling, men kan 

maaſkee dog i Almindelighed anſettes til omtrent + eller & af 

Leengdeſtrekningen“). Dens Form fremſtiller en langſtrakt, lidt 

ſtjcv Firkant. Forſte Straale er meget fort (den indeholdes 

omtrent otte Gange i den hojeſte); anden dobbelt faa lang ſom 

forſte; tredie mere end tre Gange ſaa lang ſom forſte, og ſaa 

fremdeles; Straalerne nage omtrent med den ottende deres 

ſtorſte Hojde, og vedligeholde denne neſten aldeles uforandret 

til den fidfter). De fyv forſte Straaler har jeg fundet en— 

kelte; den ottende viſer ſvage Spor til Kloftning, hvilken hos 

de folgende tiltager; ſidſte Straale er kloftet til Roden, og dens 

bageſte Green meget kortere end den forreſte. Fidtfinnen 

er anbragt omtrent midt over Gadborfinnen, dobbelt faa langt 

fra Rygfinnens Ophør ſom fra Halefinnens forſte Stotteſtraa— 

ler; den har lidt ſtorre Højde end Længde, og viſer omtrent 

den ſamme halvmaanedannede eller buede Form ſom hos de 

egentlige Laxearter. Bryſtfinnerne ere lavt tilheftede, tem— 

melig ſmaa (deres Længde indeholdes henimod ſyv Gange i 

Totallcngden); Formen ſterkt tilſpidſet, langſtrakt, ſmal (Læng- 

*) Naar Cuvier (Rgn. anim. 2ème éd. II, 306) anfætter Ryg⸗ 

finnen ligeſaa høj ſom Kroppen, og dobbelt faa lang ſom bøj, faa 

er denne Angivelſe, efter mine Underføgelfer, mindre nøjagtig i 

begge Henſeenderz hvad Betragtningen af de ovenanførte Udmaaz 

linger tilftrækteligt vil viſe. 

++) Dog fees ogſaa Exemplarer, hos hvilke de bageſte Straaler aftage 

temmelig ſteerkt, ſaaledes ſom Treſnittet ovenfor viſer. Jeg har 

underſogt for faa Exemplarer af denne Fiſk, til at kunne afgjore, 

hvilken Form der er den regelmesſige, og om Forandringen i 

Formen maafſkee kunde betegne Kjonsforfkjellighed. 
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den næften fem Gange faa ſtor ſom Breden ved Roden); forſte 

Straale ubetydeligt kortere end anden og denne nekſten lige 

faa lang ſom tredie, der er den lengſte; de folgende aftage, 

faa at den ſidſte ikke har den tredies halve, Længde. Kun forſte 

og ſidſte Straale enkelte, de andre kloftede. Bugfinnerne, 

ſom ere tilheeftede noget foran Midten af Totallengden, om— 

trent under den ſidſte Trediedeel af Rygfinnen, ere forholdsvis 

ſtore, idet de have ligeſaaſtor, eller vel endog lidt ſtorre Lengde 

end Bryſtfinnerne, og tillige pleje at overgage disſe lidt i Brede; 

deres Form, naar de udbredes, er uregelmasſigt firkantet, bag— 

til ſkraat affkaaren. Forſte Straale er lidt kortere end anden 

og denne ubetydeligt kortere end tredie, ſom (tillige med fjerde) 

er den lengſte: den ſidſte eller ellevte hartlidt mere end den tredies 

halve Længde; paa forſte Straale nær ere de alle kloftede. Binde— 

huden temmelig ſteerk. Gadboret ligger temmelig langt bag 

Bugfinnernes Spidſe, neſten i 2 af Totallengden; det er en 

temmelig kredsrund Aabning af Middelſtorrelſe, bag hvilfen 

jeg har fundet en meget tydelig, koniſt Generationspapille, 

og atter bag denne den hos Laxearterne ſedvanligt forekom— 

mende dybe Grube. Gadborfinnens Længdeftræfning, ſom 

plejer at være lidt ringere end dens Højde, indeholdes omtrent 

ti til elleve Gange i Totallcengden. Formen triangulær (naar 

den ſidſte Straale ligger langs Bugfladen), eller uregelmesſigt 

firkantet; anden Straale mere end dobbelt ſaa lang ſom forſte; 

tredie omtrent fire Gange ſaa lang ſom forſte; fjerde og femte 

kun lidt længere end tredie, indbyrdes lige lange; de folgende 

ftærft aftagende, dog ſaaledes, at den ſidſte er noget længere 

end den forſte. De tre forſte Straaler udeelte, de øvrige klof— 

tede, den ſidſte til Roden. Bindehuden ſteerk. Afſtanden mel— 

lem Gadborfinnen og Halefinnens forſte Stotteſtraale er om— 

trent lig med Afſtanden mellem Fidtfinnen og Halefinnen og 

omtrent lig med Gadborfinnens Lengdeſtrekning, eller dog kun 

lidt kortere. Halefinnen er bagtil meget dybt indfkaaren, 
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faa at de midterſte forte Straaler ikke ere halvt ſaa lange ſom 

de lengſte mod Siderne; de lengſte Straaler indeholdes omtrent 

ſer Gange i Totallengden, eller ſtage ikke meget tilbage for 

Hovedets Længde; kun den pderſte Straale paa hver Side er 

ukloftet. Jeg har talt idetmindſte et Duſin Stotteſtraaler for— 

oven og ligeſaa mange forneden. — 

Sidelinien er hos Stallingen meget tydeligt betegnet 

ved Slimkanalerne; den gjennemlober efter mine Tellinger om— 

trent 90 Skjæl); i Begyndelſen ſtiger den lidt ſkraat ned fra 

Nakken, men fortfætter hele fit ovrige Lob i horizontal Ret— 

ning; i den allerſtorſte Strækning er den nærmere Ryggen end 

Bugen; kun bageſt paa Halen bliver Afſtanden fra Ryglinien 

og Buglinien omtrent lige. 

Skjellene bevæffe hele Kroppen undtagen Skulderappa— 

ratet, Struben og en Strakning mellem Bryſtfinnerne legent— 

lig to Strakninger eller Lengdeſtriber, hvilke indbyrdes adſkilles 

ved en tilſpidſet, ſtjcelkledt Stribe, der ligeſom trænger fig ind 

mellem dem). Jeg har fundet ſyv Skjelrœkker mellem Sidelinien 

og Rygfinnen, ti mellem Sidelinien og Bugfinnerne, og Skjel— 

lenes Storrelſe er altſaa ikke ganſke ubetydelig; de ſtorſte Skjel 

hos et Individ aft! Tommers Længde havde omtrent 25 Liniers 

Længde og ligeſaa ſtor Højde. Med Henſyn til Anordning 

ere Skjellene regelmesſigt taglagte. Formen er mere eller 

mindre halvmaanedannet, idet Skjallene fortil ere affkaarne, 

bagtil begrendſede af en Bue, og idet Højden ofteſt er ſtorre 

end, eller dog ligeſaaſtor ſom Længden. Skjellenes forreſte Deel 

viſer en meget tydelig Vifte, dog kun med faa — ofteſt tre, 

fire eller fem — Vifteſtraaler “ ), og den forreſte Rand bliver der— 

ved ſterkt ind- og udbojet. De konkentriſke Vegtſtriber udgaage 

„) Richardſon angiver kun 81 (J. 8. c.). 

) Sideliniens Skjal have endog kun en Vifteſtraale, eller ere fortil 

ligeſom deelte i tre Flige. 
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regelmesſigt omtrent fra Skjellets Midte, ere meget fine men 

tillige meget tydeligt betegnede, ikke udſlettede paa Midten; jeg 

har paa ſtore Skjel talt 40, eller endog derover. Üdforings— 

kanalen paa Sideliniens Skjel er fuldftændigt lukket, men ind— 

tager kun omtrent Halvdelen af Skjellenes Længde. Paa den 

ydre Side af hver Bugfinnes Rod findes et meget langſtrakt, 

ſmalt og tilſpidſet Sfjæl, hvis Længde omtrent udgjor 4 af 

Bugfinnens Lengde. 

Bughulens Lengde hos et Exemplar af ti Tommers indre ANE: 

Længde udgjør omtrent fem Tommer, eller er lig med den halve 

Tvotallængde. Peritoneum følvfarvet. Leveren, der lig— 

ger næften ganffe til venſtre Side, har jeg fundet temmelig lille 

(kun lidt over en Tomme lang), fladtrykket, bagtil tilſpidſet, 

rødbrun. Spiſeroret meget fort (kun omtrent en halv Tomme 

langt) men tillige meget vidt, udvendigt aldeles ikke adſkilt fra 

Maven, indvendigt begrendſet ved endeel, dog temmelig utyde— 

lige, Længdefolder, der i Maven forſvinde. Mavens bagud— 

rettede Deel er lille (kun lidt over en Tomme lang), ſnarere 

tarm⸗ end ſokdannet, uden indvendige Lengdeſtriber; hvorimod den 

lige fremad rettede Portnerdeel baade overgager den egentlige 

Mave i Længde (den er omtrent 11 Tomme lang) og tillige 

betydeligt i Tykkelſe, faa at den erholder en fuldkommen Seek— 

form. Bag Portnerklappen har jeg fundet omtrent en 

Snees Blindtarme tilhaeftede (nøjagtigere atten), hvilke juſt 

ikke ere ſtore (de mindſte kun to eller tre Linier, de ſtorſte næppe 

en Tomme), men dog tydeligt og beſtemt udviklede; de indtage 

en ikke ganſke ubetydelig Strækning langs Tyndtarmens Be— 

gyndelſe. Tarmen ſtrakker fig i lige Linie og uden nogen 

Bojning fra Bughulens forreſte til dens bageſte Ende, og har 

altſaa ligeſaa flor Længde ſom Bughulen (fem Tommer, eler 

lidt derover); den er temmelig vid og i hele Længden omtrent 

af gens Vidde, faa at ingen ydre Antydning findes af en Ad— 

jfillelfe i Tyndtarm og Tyktarm; derimod er den ſidſte indven— 
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digt forſynet med et Antal Ringfolder, ligeſom hos de egent— 

lige Laxearter. Jeg har fundet den Mille, rundagtige, egge— 

blommegule Milt liggende tæt op til Mavens bageſte Væg. 

Svommebleren er følvfarvet, meget lang men tynd, og 

ſtaaer ved en fort Kanal gi Forbindelſe med Spiſerorets bageſte 

Deel. Nyrerne viſe det ſedvanlige Forhold. 

N Mellemkjebebenene ere ſerdeles ſmaa, og indtage— 

kun en ringe Deel af Mundranden; deres Form er temmelig 

regelmesſigt trianguler. Overkjæbebenene, ſom omtrent 

tre Gange overgage Mellemkjebebenene i Længde, ere alleroverſt 

eller forreſt meget ſmalle i en ringe Strækning, men udvide fig 

pludſeligt til en betydelig Brede; de ere lidt bojede, i Enden 

afrundede, og have i Form megen Lighed med et Knivsblad. 

Den appendikulcre Knogle, ſom lægger fig op til deres bageſte 

Rand med Enden, har en meget langſtrakt rhomboidiſfk Form. 

Af de fer Knogler, ſom danne Infraorbitalkjeden, ere de 

to forreſte temmelig langſtrakte og ſmalle, fkjondt forholdsvis 

ſteerke, hvorimod de øvrige fire modtage en betydelig Udvikling 

i Breden; alle udmærfe de fig derved, at de ere gjennemborede 

af ſtore, meget iojnefaldende Slimkanaler, der tydeligt viſe fig 

gjennem den bedakkende Hud; tildeels danne disſe Kanaler For— 

greninger. Forgjellelaaget er halvmaanedannet, eller af— 

rundet vinkeldannet, med den nederſte Green kortere og bredere 

end den overſte; Knoglen gjennembores i hele Længden af en 

Slimkanal, ſom bagtil udſender Bikanaler (to fra den lodrette, 

fire fra den vandrette Kanal). Gjellelaagsſtykket har 

en uregelmecsſigt firkantet Form med meget ſtorre Højde end 

Brede og meget bredere forneden end foroven; den forreſte, 

overſte og bageſte Rand viſe hver et lille Udſnit eller Indbojning. 

Undergjellelaaget er langſtrakt-firkantet med den nederſte— 

bageſte Vinkel ſteerkt afrundet og den forreſte-overſte uddraget 

til en temmelig ſtor, fodret Spidſe, ſom fkjules under Gjelle— 

laagsſtykket. Mellemgjellelaaget har en langſtrakt, bag— 
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til lige afffaaren Form; fortil bliver det ſmallere, lidt tilſpid- 

ſet, dog i Enden afſtumpet. Mellem Ojnene viſer Pandefladen 

tre Lengdekjole, af hvilke dog den midterſte er temmelig 

ſvagt fremtrædende, Sidekjolene derimod meget tydelige; bag 

Ojehulerne forfvinde Kjolene ganffe, hvorimod Nakkebenet har 

en bagtil temmelig ſterkt fremtrædende Kam. Overſkulder— 

bladet er ført men bredt og ſterkt, uregelmesſigt krummet, 

neſten flet ikke kloftet, eller dens nederſte Green dog ganffe ru— 

dDimentær, Skulderbladet endeel længer end Overſkulder— 

bladet, foroven tilſpidſet, isvrigt temmelig bredt og pladedannet, 

dog med et dybt Indſnit i den bageſte Rand, der ligeſom deler 

det i to Afdelinger. Overarmbenets overſte Green er me— 

get tynd og ſpids, den nederſte derimod ſerdeles bred. Den 

ravnencbdannede Fortſettelſe beſtager kun af en Knogle 

af meget uregelmesſig Form, forneden og bagtil uddragen til 

to Spidſer. Rygraden er ſammenſat af 60 Hvirvler, næm- 

lig 39 Bughvirvler og 21 Halehvirvler; jeg har talt 38 egent— 

lige Ribbeen, faa at altſaa kun den ſorſte Hvirvel favner Rib— 
been, men desuden findes to Ræffer Biribbeen, hvis Tal 

jeg ikke kan angive (den nederſte Ræffe, eller den til de egent— 

lige Ribbeen feſtede, ſynes kun at beſtaae af elleve Par, den 

overſte er meget talrigere). Rygfinnens forſte Interſpinalbeen 

ſtotter fig til den ellevte Hvirvels opſtigende Tornefortſcettelſe. 

Fidtfinnen er anbragt over den 49de og 50de Hvirvel. De 

tre ſidſte Halehvirvler ere krummede opad, eller viſe den ſamme 

Heterocerei, fom hos de egentlige Laxearter iagttages. 

Afarter af denne Fiſk ſynes ikke at være iagttagne. 

En Længde af atten Tommer og en Vegt af tre Pund 

kan i Regelen anſettes ſom Grendſe for dens Udvikling. Dog 
ſynes den under ſeregne Forhold at kunne nage en Vægt af fire 

Pund eller noget derover. 

Stallingen udbreder fig temmelig højt mod Nord: 
efter de fvenffe Fauniſter forekommer den i Laplands Floder, 

Danmarks Siffe, III. 4 

Afarter. 

Storrelſe. 

Sorekommen. 
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og efter Leem og Gunnerus i Finmarken (om Beſtemmelſen 

ellers er rigtig ). Mod Syd træffes den endnu i Schweiz, 

ſelvei de italienſke Kantoner (paa hvilket ſidſte Sted den endog 

angives at nage fin ſtorſte Masſeudvikling) og i det nordlige 

Italien; ſavnes derimod, efter Bonaparte, i det mellemſte 

og ſydlige Italien!“). Som Grendſerne for dens Forekom⸗ 

men i Oſt og Veſt kunne Preusſen og Ungarn paa den ene 

Side og England paa den anden antages“ ). Den fkal ikke 

ſtige faa højt op paa Bjergene mod Snegrendſen, ſom adſkil— 

lige andre Laxearter. 

Hos os ſynes denne Fiſk at være indffrænfet til 
nogle faa Aaer i Norre-Jydlands ſpdligſte og ſpydveſtligſte 

Egne. De af mig underſogte Exemplarer har jeg erholdt 

fra Vejen⸗Aa, et Par Mile i Veſt for Kolding, hvor 

den ikke er ſjelden, og er vel kjendt af Omegnens Beboere, 

ſom paaſtaae, at den ikke findes i nøgen anden Aa i Nabolaget. 

Den træffes fremdeles i en Aa ved Nørholm 7) (Sſter-Herred), 

hvor man ligeledes favner den i Egnens øvrige Ager. Endelig 

) Efter egen Erfaring kan jeg ikke befræfte dens Forekommen højere 

mod Nord end op til Dovre. Naar Low anfører den i fin 

Fauna orcadensis, maa dette vel beroe paa en Feijltagelſe, iſer 

da man ikke veed noget om dens Forekommen i Skotland eller Irland. 

*) Bonaparte udtrykker dog ikke beſtemt, at den i det nordligſte Ita— 

lien forekommende Thymallus er identiſk med den almindelige. 

Hans Ord ere disſe: la centrale e meridional parte (d'Italia) 

non vantano che la saporita Trota (S. Fario L.) — — men- 

tre la settentrionale non vede convivere secolei ne suoi grandi 

laghi che poche altre specie congeneri oltre un Thymallus 

e qualche Coregonus. Fn. italica III. 

) At den ſkulde forekomme gjennem hele Rusland lige til Kamt— 

ſchatka, ſom nogle Forfattere angive, bor viſtnok ikke, uden ner— 

mere Sammenlignin g, antages. 

+) Jeg kan ikke angive, om det er i den forbiflydende Barbe eller 

i en anden af de mindre Ager, at den har fit Opholdsſted. 
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forekommer den, ſom ovenfor anfort, efter Syv kun i Vorde— 

god-Aa. — Efter Fiſkefortegnelſen i Pontoppidans Atlas, 

V, 1018 flg. og i Wilſes Reijſeiagttagelſer, V, 232, ſkulde 

Stallingen findes i Limfjorden; men ſaavel efter Beſkaf— 

fenheden og det indre Forhold af disſe Fortegnelſer“), ſom 

fordi Schade og Juſt ikke vidſte noget om denne Fiſt's Fore— 

kommen der, og fordi jeg endelig heller ikke felv paa mine Rejſer, 
gjentagen Efterſporen uagtet, har kunnet erholde den ringeſte 

Efterretning om den i disſe Egne, hvor ſelv dens Navne ere 

aldeles ubekjendte: troer jeg ubetinget at maatte forkaſte disſe 

Angivelſer, iſer hvad ſelve Limfjorden angaaer; thi dens Fore— 

kommen der vilde ganffe ſtride mod de ſikkreſte Efterretninger 

om dens Levemaade. Om dens Forekommen i Sonderjydland 

og Holſten favner jeg Erfaringer. Schonevelde forbigaaer 

den med Taushed, og Kuß nævner den blof i ſin Fortegnelſe, 

uden iovrigt at anføre et Ord om den. 70 

Stallingen er udelukkende Ferſkvandsfiſk, har iſer fit 

Hjem i klare Ager med Klippe- eller Grusbund, træffes kun 

undtagelſesvis i Søer, gaaer aldrig i Brakvand, og følgelig 

endnu mindre i Havet”), Paa ſumpet eller muddret Bund 

trives den ikke. Den ffal, ifølge anſtillede Forſog, kunne leve 
i nye, eller i al Fald omhyggeligt renſede, Damme med haard 

) Jeg harallerede ovenfor (Side 3) omtalt disſe Fortegnelſer, og bemer— 

ket, at de begge have ſamme Kilde. Som Exempel paa den førftes 

neſten vanvittige Forkeerthed vil jeg anføre de faa Ord, ſom ved— 

røre nærværende Art. S. 1022 n. 29, Smelt eller Stint; 

Thymallus vel Cobitis; ibid n. 31, Stallinger eller Maller, 

Silurus o. ſ. v. — At jeg berorer disſe Fortegnelſer, er blot, 

fordi jeg i nærværende Skrift ønfter, ſaavidt muligt, at oplyſe 

alle tidligere Angivelſer om vore Fiſke. 

Levemaade 

*) Blochs Paaſtand (efter Richter), at Stallingen om Efter- 

aaret gaaer i Havet, om Foraaret igjen ſtiger op i Floderne 

(Fiſche Deutſchlands I, 162), er aldeles ugrundet. 

4 * 
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Bund, dog uden at forplante fig i disſe (Varrell, II, 81). 

For ret at befinde fig vel, ſynes den at fordre Afvexling af 

friſt Strom og dybe Huller med ſtille Vand, ſamt Skygge. 

Den er, for at bruge Narrell's Udtryk, en meget lokal 

Fiſk; det vil ſige: medens den i Mængde forekommer i en 

Strom, ſavnes den i mange andre i ſamme Nabolag; hvilket 

allerede fremgaaer af hvad ovenfor er ſagt om dens Forekom— 

men hos os, og rimeligvis beroer derpaa, at den kun faa Ste— 

der finder en Forening of de Betingelſer, hvoraf dens Velværen 

afhænger”). Den findes ofte i Selffab med Forellen, men 

denne ſidſte træffes paa mangfoldige Steder, hvor Stallingen 

ikke forekommer. Ogſaa har den i Levemaade megen Lighed 

med Forellen. J rivende Stromme fkal den ofte ſtaae hele 

Timer ubevegeligt paa ſamme Sted, og ſpringer kun op over 

Vandfladen, naar et Inſekt flyver hen over den. Med Und— 

tagelſe af Legetiden holder den fig gjærne paa Dybet. Den 
ſkal, efter de engelſke Angleres Erfaringer, være en driſtig og 

uforſigtig Fiſk, ſom tyve Gange ſtiger i Vejret efter den ſamme 

kunſtige Flue, derſom man ikke har Held i at fange den. En 

anden Bemeerkning er den, at den er tilbojeligere til at ſtige 

op li Bandet end til at gage til Bunds, hvorfor Maddingen 

maa holdes fra Grunden. 

Dens Nering beſtaaer iſer af Inſekter og disſes Larver, 

ſamt visſe Bløddyr. Selv har jeg fundet Afodier, Sta— 

fyliner og Kokeineller i dens Mave, men iſer baade 

Mave og Tarmekanal opfyldte med Bruͤdſtykker af de Boliger, 

ſom Fryganeernes Larver danne fig. Af Bloddyr kan næv- 

nes Limncer, Phyſer, Neritiner og Ancyler. Og— 

*) Denne Iſolation i dens Forekommen, om jeg faa maa ſige, har 

i England givet Anledning til den Formodning, at den var ind— 

fort af Munke til visſe Kloſteres Forbrug; hvad dog ſynes at 

modſiges af Vanſfkeligheden i at transportere den levende. 
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faa ſmaa Krebsdyr (til Exempel Gammarus pulex), Fiſterogn 

og Smaafiſke fortærer den“). Man finder ſaavel Inſekter ſom 

de ſtrobeligſte Sneglehuſe fuldkomment ubeſkadigede i dens 

Mave. At denne ſtundom indeholder Smaaſtene, er vel ganffe 

tilfeldigt, og afhænger af, at Stallingen opholder fig paa 

Grusbund. 

Efter egen Erfaring veed jeg Intet om Forplantningen. Sorplantning. 

Legetiden anſcettes temmelig eenſtemmigt til Marts, April og 

Begyndelſen af Maj; til Legepladſer udvelges grunde og rolige 

Steder i Floderne; Wggene fkulle være ſtore, af lys Orange— 

farver), ligeſom hos de egentlige Laxearter. Angelen ſiges at 

udflæffes i Juni, og længe at dvæle paa det Sted, hvor den er 

bleven udklekket. Nogle (Farrell angive, at den allerede i 

Oktober har naaet en Længde cf fyv Tommer. Efter Andre 

(Hartmann) nager Stallingen forſt i andet Aar denne Stor— 

relſe, og har i det fjerde Aar omtrent fjorten Tommers Lengde 

og et Punds Vaegt **). Den er da avledygtig. 

Stallingen henregnes i Almindelighed til de meſt vel Auvendelſe. 

ſmagende Fiſte f). Fortrinligſt ffal den være i Oktober og 

+) Elritſen (Cyprinus Phoxinus Linn.) er til Exempel ikke utjen— 

lig til Madding for den. Den ſtemmer overhovedet ſaa meget 

overeens i Nœring med Forellen, at den paa de Steder, Hvor 

den lever ſammen med denne Fiſk, ofte erholdes paa Krogen, naar 

man meder efter Forellen. 

*) Saaledes efter NVarrell; efter Sartmann noget ſterre end Ham— 

pefre, af gulagtig Farve. 

e) Schweizer-Fauniſterne fortjene maaſkee i dette Punkt Tillid, efterdi 

man i Schweiz fætter ſtor Pris paa denne Fiſk, og har mange 

Navne for den efter dens forftjællige Alder og Sterrelſe. 

+) Hvilken Pris man i Tydſkland og Schweiz har fat paa den, 

ſkjennes af det gamle Mundheld: „Aſch ift ein Rheingraf, Salm 

nur ein Herr“. Det urimelige Sagn, at Stallingen ſkulde nere ſig af 

Guld, vil allerede Gesner betragte paraboliſt; og efter hans Me— 

ning antydes dermed blot dens Tyrhed. 
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November; dog finde de Fleſte den fortræffelig til enhver Tid. 
Kjødet er af hvid Farve, og anſees for let fordojeligt, faa at 

Nydelſen af det ſelv tillades Syge. — J tidligere Dage har 

man tillagt Stallingens Fidt ſtore Legekrefter. 

Selv har jeg ingen Snyltedyr opdaget hos de meget faa 

Exemplarer af Stallingen, jeg har underſogt. Imidlertid 

huſer den ikke faa Indvoldsorme. Rudolphi angiver næmlig 

Echinorhynchus fusiſormis, Distoma varicum og laureatum, 

Triænophorus nodulosus og Tœnia longicollis ſom forekom— 

mende hos den. 
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Sæltflægten (Coregonus Cuv.). 

Formen firlig, teendannet. Hovedet nøgent, Kroppen 

beffædt med temmelig ſtore, vel befæftene Skjel, ſom ikke 

ganffe favne Vifte. Gabet temmelig lidet, med faa og meget fine 

Tænder paa Mellemfjæbebenene og ſtundom paa Underfjæbe- 

benet i en Rekke, med fine Tandkarder paa Tungen og Svelg— 

benene, men uden Tænder paa Plougſkjcerbeen og Ganebeen; ligeſom 

ogſaa Overkjcbebenene, uagtet de indtage en betydelig Deel 

af Mundranden, ere tandloſe. To Par nerſtaaende Næeſebore. 

Gjelleſpalterne ſterkt kloftede. Gjelleſtraalernes 

Antal fer til ni (?). Fire Par frie Gjellebuer og en tyde— 

lig Bigjælle. Finnernes Forhold ſom hos Laxeſlegten; 

Halefinnen altid kloftet. Svommebleren er ſtor, og ſtager 

ved en Kanal Forbindelſe med Spiſeroret. Blindtarmenes 

Antal færdeles ſtort. Farven ſolvglindſende, uden Plet— 

ter eller tydelige Striber. Kjonnene uden paafaldende For— 

ſtjellighed i den ydre Form. 

76de Art. Den almindelige Helt (Coregonus Lava- 
retus Linn.). 

Hovedets Længde indeholdes noget mere end Artsmerke. 

fem Gange (omtrent 54 Gange) i Totallengden. 

Den ſorteblaa, temmelig brede, Snude ender med 

to ſtore Knuder, og rager frem foran Overkjeben, 

hvilken atter overgaager Underkjæben i Længde. 
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Snudens Længde til Ojehulens Rand kortere end 

Ojehulens Lengdegjennemſnit og Pandens Brede 

mellem Øjnene, men lig med Afſtanden fra Øjets 

bageſte Rand til Forgjellelaagets bageſte Rand. 

Gjelleſtraalernes Antal ni. Rygfinnen begynder 

foran Totallengdens Midte, og har ſtorre Højde 

end Længde. Otte Skjelrekker ovenfor Sidelinien, 

ni nedenfor og omtrent 80 Skjel langs Side— 

linien. Finnernes Straaletal er 

Rygf 14; Bryſtf. 16; Bugf. 12; Gadborf. 16; Halef. 5 * 
(13-15) (45-17) (11-12) (14-17) 

Schonevelde, Side 12: Albula nobilis (tildeels). 

Bartholin, de medicina Danorum domestica pag. 276: Albula 

nobilis. 

Artedi, Species pag. 37: Coregonus maxilla superiore 

longiore, pinna dorsi ossiculorum quatuordecim. 

Linné, Faun. svec. ed. prior, n. 312: Coregonus et cbt. 

Linné, Faun. svec. ed. post., n. 352: Salmo Lavaretus. 

*) Nedenſtaaende Tallinger udgjore Grundvolden for det ovenan— 

givne Normaltal. 2 

Totall. 123“; Rygf. 14; Bryſtf. 17; Bugf.12; Gadbf. 14; Halef. 19. 

— 103“; — 14 — 133 113% — 135 

— 93“; — 15; — 15; — 12 — 15; — 19. 

— i? — 14; — 16; — 11 — 16 — 19. 

— 174“; — 15; — 15; — 12 — 17; — 19. 

— 71, — 15; — 15; — 11; — 163 — 19. 

— 4% — 135 — 13; — 12; — 163 — 19. 
— 4“; — 143 — Tis — 113 — 163 — 19. 

— 3373 — 14335 — 16; — 1132 — 15; — 19. 

— 33“ — 15; — 16; — 12; — 163 — 19. 

Det enkeltſtagende Tilfælde, at den ene Bryſtfinne kun beſtod af 

tolv Straaler, maa vel betragtes ſom en Monſtroſitet, og kan 

altſaa ikke benyttes, til derpaa at begrunde en UÜdvidelſe af Grend— 

ſerne for Afvexlingen i Bryſtfinnernes Straaletal« 
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Pontoppidans Atlas, I, 652: Salmo Lavaretus. 

Ascanius, Icones fasc, IIIius: Le Lavaret, Sik, Helt. 

muͤller, Prodr. n. 413: Salmo Lavaretus. 

Bloch, Geſch. d. Fiſch. Deutſchlands, I, 172: Salmo Maræna. 

Wilſes Reiſeiagttagelſer, V, 230: S. Lavaretus. 

Aagaards Beſkr. over Thye, Side 40: Helten. 

Juſt's Naturhiſtorie, tredie Oplag, Side 413: Marcnen og Hel— 

ten (den ſidſte kun tildeels). 

Schade's Beſkr. over Mors, Side 204: Helten. 

Neckelmann, om Fiſkeriet i Randers Fjord, Side 6: Helten, 

Cuvier, Rgn. animal, 2eme éd. II, 307: Coregonus maræna 

og ibid. 208: C. Sikus. 

Vilsſon's Prodr. Ichth. scand. pag. 15: C. Maræna. 

Bloch, Fiſche Deutſchlands Tab. 27. Af bildninger. 

Ved nærværende Art nodes jeg til en ſtorre Udforlighed i Syno- Bemerkn. 

nymien, faa meget mere, ſom ikke blot ſkal afgjores, hvilke til den danſke Spee 

Fauna henhørende Forfattere der have omtalt den, men ogſaa, hvilket 

Artsnavn der retteſt tilkommer den blandt de flere, hvormed den er 

bleven betegnet. Derſom man, med Henſyn til dette ſidſte Punkts Af— 

gjørelfe, gaaer ud fra den — efter min Anſkuelſe ene rigtige — 

Grundſctning, at Linné er den farſte Kilde til Artsnavne, maa Under— 

ſogelſen ogſaa forſt være rettet paa at afgjore, om Linné har anført 

Arten i fine Fortegnelſer; og, kan dette beſvares bekreftende, vil Under— 

ſogelſen i Almindelighed hermed - være fluttet. At Linnés Salmo 

Lavaretus er identiſk med Halten, ſynes mig ikke vanſkeligt at godtgjore. 

Der er vel Intet, hverken i de to Udgaver af den ſpenſke Fauna eller i 

tiende og tolvte Udgave af Syſtemet, hvorefter man kan antage, at 

Linné ſelv har underſegt den Fiſk, han falder S. Lavaretus, men der— 

imod ſtetter han fig paa alle disſe Steder forſt og forncmmelig til 

Artedi (i Udgaverne af Syſtemet endog neſten ene til ham). Det er 

altſaa ganſke upaatvivleligt, at Linné's S. Lavaretus er den ſamme ſvenſke 

Fiſk, ſom Artedi temmelig udførligt har beſkrevet i Spidſen af fin 

Coregonus-Slegt. Artedi's ovenſtagende Diagnoſe kunde vel anven— 

des paa to fvenfte Arter af denne Slægt, nemlig paa nærværende og 

folgende (C. oxyrhinchus), men hans Beſkrivelſe viſer tydeligt nok, 
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at han kun har haft nævværende Art for Øje”), ligeſom ogfaa hans 

Synonymia piscium godtgjer, at han ikke har kjendt den folgende Art 

ſom ſpenſk. Det ſynes mig derfor klart nok, hvilken Fiſk der ſkal for— 

ſtaaes ved S. Lavaretus Linn.; langt mindre afgjort er det derimod 

viſtnok, om denne er identiſk med nogle ældre Ichthyologers Lavaretus; 

men, ſkulde det endog kunne gjores aldeles evident, at Linné har an— 

vendt dette Artsnavn paa en Fiſk, ſom det oprindeligt ikke tilkom, vil 

dette ikke indeholde nogen tilſtrekkelig Grund til nu at forkaſte Navnet +"). 

— Bloch har med Henſyn til nærværende Art, ſom han erholdt fra en 

Sø i Pommern, anrettet en betydelig Forvirring: han troede i den at 

ſee en ny, „Syſtematikerne ganſke ubekjendt“, Art, og opkaldte denne 

med det i Pommern og Brandenborg brugelige Trivialnabnn, Ma— 

rene“); hvorimod han overførte det linnéiſke Artsnavn Lavaretus 

paa folgende Art. Cuvier beholder for Halten Bloch's Artsnavn, men 

lader Lavaretus aldeles forfvinde ſom ſyſtematiſk Navn; hvad enten han 

) Til Exempel: rostrum subacutum ante mandibulam inferio- 

rem parum procurrens et ct. Artedi l. c. 

+) La varet var til Rondelets og Belons Tid det velbekjendte 

franffe Navn paa en Fiſk, ſom forekom i Genferſeen og i 

nogle franſke Seer ner Grendſen af Schweiz. Nu ſynes dette 

Navn ubekjendt i Schweiz, da Zartmann ikke blot forbigager 

det i Opregnelſen af de mangfoldige Trivialbenevnelſer for Co— 

regonus-Arterne i Schweitz, men ogſaa udtrykker fig ſaaledes: 

„wir Schweizer haben es gemacht wie andere Nationen, ſobald 

man eine Salmart nicht genug kannte, hielt man fie für Salmo 

lavaretus L.“; hvoraf man maaſkee tør flutte, at det i Schweiz 

for Tiden er lige faa ubekjendt ſom i Norden, hvad der ſkal for— 

ſtaaes ved Rondelets og Belons Lavaretus. Naar Cuvier 

betegner Coregonus Wartmanni med det franſke Navn Lavaret, 

ſynes mig blandt Andet den Omſtendighed at tale derimod, at 

baade Rondelet og Belon afbilde deres Lavaretus med tydeligt 

fremragende Overkjcbe, medens C. Wartmanni angives at have 

Kjaberne lige lange. i 

+++) Jeg holder mig vel for fuldkomment overtydet om, at Bloch's 

Maræne er vor Zelt, men troer dog at burde bemerke, at jeg 

ingen umiddelbar Sammenligning har kunnet anſtille. 
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nu har troet, at det ikke kunde afgjores, hvad Linné har meent med 

dette Navn, eller antog, at det var anvendt af Linné paa en anden 

Fiſk, end den, de ældre Ichthyologer dermed have betegnet. Wilsſon, 

ſom ogſaa kalder Halten C. Maræna, bruger derimod ganſke vilkaarligt , 

og uden nogenſomhelſt Motiveren Artsnavnet Lavaretus for en Fife 

med lige lange Kjaber, ſom altſaa er beſtemt forſkjellig fra Linné's S. 

Lavaretus, og ſom nappe heller kan antages for identiſk med Ronde— 

lets og Belons Lavaretus. Jeg feer ingen anden ſikker og endelig Udvej 

af denne labyrinthiſke Forvirring, end den, at det linnéiſke Artsnavn 

Lavaretus, ſom deels er blevet urigtigt anvendt af ſenere Forfattere, 

deels uden tilſtrækkelig Grund er opgivet, atter føres tilbage paa Halten. 

Jeg kommer nu til de Forfattere, ſom nærmere angaae den danfte 

Fauna. Schonevelde har under fin Albula nobilis fammenblandet to 

Urter, Selten og Snæbelen; medens hans Afbildning og Beſkrivelſe 

tydeligt henføre til den ſidſte, der fra Hamborg maatte være ham vel 

bekjendt, gjalder, hvad han anfører om Forekommen og Benævnelfer, 

tildeels nærværende Art. — Bartholins Albula nobilis kan viſtnok 

med Sikkerhed gives Plads her, uagtet hans magre Fortegnelſe kun 

indeholder det blotte Navn. Med Henſyn til de øvrige danfte Forfat— 

tere finder ingen Tvivl eller Vanſkeligheder Sted. Kun kan med Hen— 

fyn til Juſt mærkes, at han paa den ene Side, efter Bloch, troer 

Maränen forftjællig fra Zelten, paa den anden Side ſynes at antage 

Snabelen for en blot Afart af Halten. — Ascanius horer vel egent— 

lig til den norſke Fauna, men fortjener dog her nærmere at omtales, 

iſer da Cuvier har betragtet hans S. Lavaretus ſom en ny Art (Cor. 

Sikus Cuv.). Men denne Adſkillelſe, ſom blot ſtotter fig paa A.'s Af— 

bildning, troer jeg af to Grunde ikke at kunne tillegge Gyldighed. 

Forſt er det næmlig afgjort, at A.'s Afbildninger af de almindeligſte og 

bedſtbekjendte Fiſke gjerne ere mere eller mindre unojagtige; hvorfor det 

ikke ſtrar, efter en mindre veſentlig Forſtjcllighed hos ham, kan være 

tilladt at opſtille en ny Art. Derneſt angiver Ascanius udtrykkeligt 

den norſke Sik ſom identiſk med Limfjordens Zelt; og at han kan 

have ſeet denne ſidſte, er der vel ingen Anledning til at tvivle paa. En 

umiddelbar Sammenligning af Siken med Halten, ſom jeg desværre 

ikke ſelb har været iſtand til at foretage, vilde imidlertid viſtnok være 

onſkelig. ng 
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Denne Fiſt er vel overalt i Jydland bekjendt under Nav— 

net Helt, men ſtundom forøges dog dette, til nærmere Be— 

ſtemmelſe, med forffjællige Tillæg. Saaledes tilſendtes mig 

tre, neſten lige ſtore, alle i Limfjorden ved Udlobet af Gudum— 

Beſfkrivelſe. 

lunds Kanal fangede Individer, hvilke Fiſkerne havde betegnet 

med tre forffjællige Benævnelfer: Storhelt, Mudderhelt 

og Sighelt“), uagtet de i Form ikke frembode nogen ret 

kjendelig Afvigelſe. J Randersfjord falder man den nedgagende 

Helt Falds⸗Helt. J Limfjorden ſkal, efter Wilſe “), „et 

Slags Halt, ſom har en krum Ryg, kaldes Mons rus“ eller 

efter danſke Atlas (V, 1021) Mons nis“ *). 

Formen af Snude og Mund er det meſt Betegnende for 

Helten. Uagtet Kroppens Form er temmelig overeensſtem— 

mende med de egentlige Laxearters, fager Helten dog ved de 

ſtorre Sfjæl og ved Farven nogen Lighed i Üdſeende med ad— 

ſkillige Skallearter. 

Farven er paa Sider og Bug ſolvglindſende, paa Ryg— 

gen og Hovedets Overflade morkere, blyantsfarvet, tildeels 

olivenbrun; Snuden, ſom ovenfor bemerket, ſorteblaa. Alle 

Finnerne ere mere eller mindre ſortagtige, tfær mod Spidſerne. 

Pupillen fort, Hornhuden ſolvfarvet; Gjellelaagenes indre Flade 

ligeledes ſolvfarvect. Merkes kan, at Kroppens Sfjælræffer 

alle viſe fig ligeſom forſynede med Lengdebaand af en lyſere 

og mere ſkinnende Farve; hvilke Baand dog kun ere lidet ſyn— 

lige, og ikke uden under færegen Belysning. 

Udmaalinger. 

Totalleenge: A 103“; B 75.3 C 47”; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 243“; B 163“ 3 C 975 

+) J dette ſidſte Navn er det ikke uinteresſant, at finde Sporet af 

den i Sverige og Norge almindelige Bencævnelſe for nærværende 

Art: Sik. i 

*) Reſſeiagttagelſer, V, 231. 

e) Maaſkee er dette ſidſte Navn opkommet ved en Tryfkfeſl. 
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Højden over Gadboret: A 187"; B 12"; 

Højden foran Halefinnens Rod: A 9“; B 63/3 

ſtorſte Tykkelſe: A 103“; B 84%; 

Tykkelſen foran Halefinnens Rod: A 3“; B 22“; 

ſtorſte Omkreds: A 4873 B 323 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: A 233“; 

B 18“/; C 10“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til bageſte Rand af Crista occipitalis: 

A 18375 B 14"; 
Snudeſpidſens Fremragning foran Mundſpalten: A 1%; B 4%; 

det opſpilede Gabs Højde: A 71/7; B 6% C323; 

det opſpilede Gabs Brede: A 4377; B 4%; C 2"; 

Mellemkjcbebenets Længde: A 2“ B 2“; C 7"; 

Overkjabebenets Længde: A 64“; B 5775 C 265 

Underkjebens Længde til Artikulationen: A 9“; B 83.“ C 4%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: A 33“; B 22% 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Nœſebor: A 2“; B 3/3 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næœſebor: A 4“; B 2"; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næſebor: A 1“; B 1%; 

indbyrdes Afſtand mellem det bageſte Par Næſebore: A 23“; B 3 

Afſtand fra bageſte Næfebor til Øjets forreſte Rand: A 2“; 

B 2“½%); 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjehulens forreſte Rand: A 54%) 3 

BUS C 

Ojehulens Lengdegjennemſnit: A 63“; B 675 C 34˙/)3 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 5“; B 43. ; C 3,%3 

Øjets Hejdegjennemſnit: A 5“/ 3 B 4“; C 23"; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 6“; B 543775 C 227; 

Afſtand fra Øjets nedexſte Rand til Hovedets Underflade: A4%3 B6“—7 

Afſtand fra Sjets bageſte Rand til n bageſte Rand: 

eee, 

55 fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 43% 

B 3% C 193“; 

Rygfinnens Leengdeſtrekning: A 1217; B 10'7; C 4%) 

den oprejſte Rygfinnes ſtorſte Højde: A 177; B 13“ C 7/3; 

Afſtand mellem Rygfinnen og Fidtfinnen: A 254“; B 183“; C10“; 

Fidtfinnens Leengdeſtrekning: A 43“; B 4/7; C 2795 

2 
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Fidtfinnens ftørfte Højde: A 3“; B 2%; C 1/7; 

Afſt. mel, Fidtfinnen og Halefinnens Rod: 1 92773 B 64%ͤͤ ] C 343 

Bryſtfinnens Lengde: A 144“; B 72473 C 647; 

Bryſtfinnens Brede ved Roden: A 33“; B 22/75 C 1977; 

Afſt. f. Snudeſpidſen t. Bugfinnernes Rod: A 43“; Bar C213'; 

Bugfinnernes Længde: A 16“ 3B 124775 C 617; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 4477; B 3%; C 12%); 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: A 

103"; B 6¼¼ 22%; 

fra Snudeſp. til Gadborets SED Rand: A 63“; B41“; (2911/15 

Gadborets Leengdegjennemſnit: 913% B1¼/3 

Gadborfinnens Lengdeſtraœkning: A 113“/; B 9“; C 43%); 

Gadborfinnes ſtorſte Højde: A 103“/; B 9“ ; C 447; 

Gadborf. Afſt, fra Halefinnens Rod: A 84“; B 8, C 4%; 

Halefinnens ftørfte Længde fra Roden paa Siderne: A 237; B 

18%; G9 

Halefinnens Længde i Midten: A 1077; B 8/7; d 4%; 

den udſpendte Halefinnes Brede: A 2537; B 20“; C 1047, 

Hovedets Længde nager ikke 1 af Totallengden, og det 
5 

er altſaa kun af Middelſtorrelſe, eller endog temmelig lidet “). 

Af Form er det ſammentrykket i en temmelig ſterk Grad, men— 

ſaaledes, at Sidefladerne ere neſten parallele, eller kun kon— 

vergere ſvagt i Retningen nedefter og fremad. Da Pandefla— 

den ſtiger ned, Underfladen op, begge med jevn og næften ligeſtor 

Skraaning, bliver Hovedets Omrids fra Siden kiledannet, dog 

„) Dette gjelder dog kun ftørre Individer, hvorimod de ovenſtagende Ud— 

maalinger viſe, at Hovedets Længde hos ſmaa Individer nager, 

eller overſtiger, 1 af Totallengden. Med Kroppens ftørfte Højde 

er Forholdet derimod omvendt, idet denne tiltager med Alderen, 

og, medens den hos ſmaa Individer ſtaaer tilbage for Hovedets 

Længde, hos ſterre derimod overgager denne, endog betydeligt. 

Hos et Exemplar af 123 Tommers Længde — det ftørfte, jeg har 

haft Lejlighed til at udmaale — beløb den ſtorſte Højde fig til tre 

Tommer, hvorimod Hovedets Længde kun var 23 Tommer. 
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med noget afſtumpet Spidſe. Snuden er fort (dens Længde 

fra Ojehulens forreſte Rand mindre end Ojehulens Længde, 

omtrent lig med 4 af Hovedets Længde, eller hos ſmaa Indi- 

vider endnu mindre), fremragende ikke ganſte ubetydeligt foran Kje— 

berne, afſtumpet, foran forſynet med'to ſmaa, ſtumpe, fævnfides 

ſiddende Knuder!). Overkjeeben, af hvis Rand Mellem— 

kjebebenene omtrent udgjore 3, Overkjebebenene 3, rager ſaa— 

vel fortil ſom paa Siderne ud over Underkjeeben, og indeſlutter 

denne ganſke, faa at Mundſpalten altſaa kun fremtræder paa 

Hovedets Underflade. Gabet af elliptiſk Form, lille; dets 

Hojdegjennemſnit, naar det opſpiles, indeholdes omtrent tre 

Gange i Hovedets Længde. Tænderne ere faa ſmaa, at de 

let kunne unddrage fig Opmeerkſomheden; faa meget hellere, 

fom de med Alderen tildeels ved Brugen tabes; paa hvert 

Mellemfjæbebeen har jeg kunnet bemærfe omtrent otte Tænder, 

der juſt ikke ere færdeles forte, men af en haaragtig Tyndhed; 

Overkjeebebenene viſe derimod ingen Spor af Tender, uagtet de, 

ſom bemerket, danne den ſtorſte Deel af Mundranden foroven; i Un— 

derkjceben ere Tænderne endnu mindre og vanfkeligere at iagttage 

end paa Mellemkjcebebenene, ligeſom ogſaa deres Antal lader 

til at være langt mindre"). Tæt bag Mellemkjebebenene er 

et lille Hudſejl anbragt i Overkjceben, hvorimod et ſaadant 

ſavnes i Underkjaben. Paa Plougfkjcerbenet og Ganebenene 

findes ingen Tender, men den tilſpidſede Tunge, ſom ſidder 

temmelig langt tilbage i Munden, og kun i ringe Grad er 

adſkilt fra Overkjceben, har derimod flere Rekker ſmaa Tæn- 

der, ſom dog ere ſtillede noget uregelmasſigt. Ogſaa disſe 

+) Disfe Knuder iagttages vanſkeligere hos Spiritusexemplarer. 

**) At jeg hos adſkillige fmaa Individer har iagttaget nogle faa Ten— 

der i Underkjcben, er aldeles ſikkert, hvorimod jeg rigtignok hos 

andre, ifær alle ſtorre, har favnet dem; det ſynes mig derfor ſand— 

ſynligt, at de falde meget tidligt ud ved Brugen. 
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falde tildeels tidligt ud, hvorfor Antallet ikke ret vel lader fig 

beſtemme. Oven i Svælget findes paa hver Side to ſmaa 

Tandkarder af lignende fine Tender ſom de foran i Munden, 

og neden i Munden er paa hver Side et ſtort, trianguleert 

Svelgbeen med et ſtort Antal Tender, der vel ere over— 

maade fine, men overgaae de øvrige noget i Længde, og derved 

blive tydeligere og lettere at erkjende. Neœeſeborene, ſom 

ſidde tæt ſammen, kun adſkilte ved en ſmal Hudvæg, ere ner— 

mere Øjet end Suudeſpidſen; forreſte Par nærmer fig i Form 

det Kredsrunde, det meget ſtorre bageſte Par er derimod 

langſtrakt-oövalt. — Hos ſtorre Individer indeholdes Ojets 

Leengdegjennemſnit over fire Gange i Hovedets Længde, er 
mindre end Pandens Brede mellem Øjnene, og næppe faa langt 

ſom Snuden eller ſom Afſtanden fra Ojets bageſte Rand til 

Forgjellelaagets bageſte Rand; men hos ſmaa Individer er 

Ojet ſtorre, hvorved alle disſe Forhold lide Forandring. Det 

er iøvrigt af næften kredsrund Form, og ligger med den overſte 

Rand i Pandefladen, med den nederſte tet op til Overkjebe— 

benet, Foran Øjet udfyldes Sjehulen, ligeſom hos de almin— 

delige Laxearter, af en Fidthud. Gjelleaabningerne ere 

temmelig ftærft kloftede: foroven og bagtil i Linie med Øjets 

øverfte Rand (og tillige temmelig dybt indſkaarne ovenover 

Gjellelaagsſtykket), forneden og fortil omtrent i Linie med 

Pupillens bageſte Rand. Gjelleſtraalernes Antal er ni, 

af hvilke de fleſte ere brede i hele Lengden, i Enden afrundede, 

de to eller tre ſidſte derimod blive tilſpidſede i Enden; et Par 

af de forſte krumme ſig lidt, eller have Sabelform, hvorimod 

de øvrige ere lige; Straalerne aftage iovrigt meget betydeligt 

i Storrelſe indefter. Gjellebuerne ere ſterkt ſammenbojede 

til ſpidſe Vinkler; den yderſte har paa den indadvendte Side 

en ydre Rakke ſtore og tynde, neſten borſteagtige, dog tand— 

eller tornevebnede Forlengelſer, omtrent 25 i Tallet (ni paa 

den oprejſte, ſexten paa den vandrette Deel), ſamt en indre, 
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tildeels rudimentær, Rekke af ſmaa, meget ſpidſe Knuder, i 

Antal omtrent ſtemmende med den ydre Rekke, men uden Torne; 

den anden Gjellebues Forlengelſer aftage, hvad den ydre Rekke 

angager, betydeligt i Storrelſe, men tiltage i Antal (Tallet 32), 

den indre Rakke bliver omtrent uforandret; paa tredie Gjelle— 

bue aftager den ydre Næffes Forlængelfer endnu ftærfere, uden 

at den indre Rekkes udvikle fig til en betydeligere Størrelfe 

end paa de foregaaende Buer. Den inderſte Gjellebue, ſom er faſt— 

voxen indvendigt med fin svre Green, har en ydre ſuldſteendig Rekke 

af Forlengelſer, beſtaaende af omtrent 24 triangulcere, paa den 

indre Rand tornevebnede Smaablade, og en indre ufuldſten— 
dig, eller kun over den horizontale Green udſtrakt, Rekke, be— 

ſtaaende af omtrent 16 Smaablade uden, Torne. Ogſaa de 
nedre Svelgbeens ydre, frie Rand er væbnet med et Duſin 

ſpidſe Knuder eller Blade. Med Henſyn til de egentlige Aan— 

dedretsredſkaber, eller Gjellebladene paa Buernes nedre og 

bageſte Rand, fortjener at merkes, at de ikke blot ere betyde— 
ligt udviklede i Storrelſe, men at de tillige ikke ere indſkren— 

fede til ſelve Gjellebuerne, idet de tildeels udbrede fig over, 

eller ere feſtede til den Gjellehulerne udkledende Hud. Bi— 

gjellen er meget tydeligt udviklet, dannet af omtrent atten 

forte Traade. . 

Kroppens Form er den ſamme ſom hos de egentlige 

Laxearter. Rygfladen foran Rygfinnen tilffjærpet eller tag— 

dannet, under og bag Rygfinnen afrundet; Bugfladen afrundet 

med Undtagelſe af den forte Strakning, ſom indtages af Gad— 

borfinnen, hvilken er noget ffarp. Rygfinnen begynder om— 

trent i 2 af Totallcengden (eller dog altid foran Midten af To— 

talløngden), indtager en Stræfning, ſom indeholdes ti til tolv 

Gange i Totallcengden, og har meget ſtorre Højde end Længde. 

Blandt de fjorten Straaler, hvoraf denne Finne i Regelen beſtaaer, 

er den forſte færdeles lille, ſammenvoxen med den anden og 

næppe halvt faa lang ſom denne; anden ikke halvt faa lang 
Danmarks Siffe, II. 5 
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ſom tredie, hvilken er ikke ubetydeligt kortere end den fjerde “); 

femte plejer at være den lengſte, men overgager ſjette kun ube- 

tydeligt, hvorimod de folgende aftage ſterkt, faa at den ſidſte 

indeholdes tre Gange, eller ſtundom vel endog lidt mere, i den 

femtes Længde. De fire eller fem forſte Straaler ere udeelte “), 

de folgende kleftede, den ſidſte til Roden; den Straalerne ſor— 

bindende Hud er temmelig tyk og ftær i. Mellemrummet mel— 

lem Rygfinnen og Fidtfinnen er omtrent dobbelt faa ſtort ſom 

Roygfinnens Lengdeſtrakning, eller endog ſt'rre. Fidtfinnen, 

ſom er anbragt over Gadborfinnens bageſte Halvdeel, har om— 

trent ſamme Halvmaaneform ſom hos de egentlige Laxearter; 

dens Afſtand fra Rygfinnen omtrent tre Gange ſaa ſtor ſom 

dens Afſtand fra Halefinnens Rod. Bryſtfinnerne ere lavt 

tilheftede, ſmaa (deres Længde indeholdes 73 til otte Gange i 

Totallcengden), af langſtrakt og ſmal Form, over fire til hen— 

imod fem Gange faa lange ſom brede. Forſte Straale kun 

lidet kortere end anden; denne neſten ligeſaa lang ſom tredie; 

tredie og fjerde de lengſte, indbyrdes omtrent lige lange; ſidſte 

Straale indeholdes omtrent fire Gange i den leengſte. Forſte 

Straale og et Par af de ſidſte enkelte, de øvrige fløftede. 

Bugfinnerne ere tilheftede foran Midten af Fiſkens To— 

tallengde, dog temmelig langt bag Rygfinnens Begyndelſe, eller 

under dennes ſidſte Halodeel; i Længde ſtemme de med Bryſt— 

finnerne, eller overgaae dem vel endog ſtundom noget; i Brede 

ſynes de altid at overgaae dem lidt; Afſtanden mellem deres 

Spidſer og Gadboret er nogen Afvexling underkaſtet; dog er den 

altid kortere end deres egen Længde, Forſte Straale ) kun ganffe 

+) Forholdet afvexlende; jeg har fundet den fra z til 3 kortere. 

) De to eller tre forſte ſynes endog at vare Pigſtraaler, eller ganſke 

at favne Artikulation. 

**) Foran og udenfor forſte Straale ligger en ganſke kort, ved Roden 

ſterkt bøjet, Stetteknogle, hvilken jeg ikke har talt blandt Straa— 

lerne; vil man vegne den blandt disſe, maa vel merkes, at den 

da er en afgjort Pigſtraale. 
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lidt kortere end anden: denne og tredie de lengſte, omtrent 

dobbelt faa lange ſom den ſidſte; Straalerne af ſtaerk Bygning, 

den forſte og almindeligt ogſaa den ſidſte enkelte, de øvrige 

kloftede. Gadboret er anbragt noget bagved Enden af To— 

talfængdens forſte = men lidt foran Totallengdens 2; bag det 

er Spor af en lille Generationspapille og atter bag denne den hos 

alle Laxearterne omtalte Grube. Gadborfinnen lille (dens 

Længde indeholdes ti Gange eller noget mere i Totallengden), 

af omtrent ligeſaa ſtor Hojde ſom Lengde, uregelmasſigt fir— 

kantet; de forſte Straaler meget ſmaa, anden omtrent dobbelt 

faa lang ſom forſte, tredie ſom anden; fjerde flere Gange 

længer end tredie og kun lidt kortere end femte, ſom er den 

lengſte; ſidſte Straale har jeg hos unge Exemplarer fundet 

omtrent halvt faa lang ſom femte, hos ældre derimod forholds— 

vis endeel kortere. Forſte og anden Straale ere Pigſtraaler, 

tredie viſer temmelig utydelige Spor til Artikulation, fjerde 

er tydeligt leddet men udeelt, de følgende kloftede, ſidſte til 

Roden. Det Sthykke af Halen, ſom ligger bag Gadborfin- 

nens Ophør, er kortere end Gadborfinnens Lengdeſtrœkning, 

men omtrent ligeſaa ſtort ſom Halens Højde foran Halefinnens 

Rod. Halefinnen har en temmelig betydelig Længde (omtrent 

lig med Hovedets Længde, eller neſten lig med 2 af Totallceng— 

den), og er bagtil dybt indſkaaren, faa at dens midterſte Straa— 

ler ikke nage de yderſtes halve Længde; Fligene ſpidſe; den 

yderſte Straale paa hver Side enkelt, de øvrige kloftede; af 

Stotteſtraaler har jeg talt otte foroven og ligeſaa mange 

forneden. 

Sidelinien tydelig, vandret (med Undtagelſe af en ube— 

tydelig Nedſkraaninge i Begyndelſen fra Skulderen), i hele Strek— 

ningen indtil Gadborfinnens Ophør nærmere Ryglinien end 

Buglinien. . ; 
—… Sfjællene bevælfe hele Kroppen undtagen Skulderappa— 

i 5" 
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ratet, Strube og Finner “); de ere regelmæsfigt taglagte, og 

tildeels mere end Halvdelen af deres Overflade ſkjult. Stor— 

relſen ikke ubetydelig; jeg har fundet de ſtorſte Skjel hos et 

Exemplar af lidt mere end ti Tommers Lengde af omtrent tre 

Liniers Gjennemſnit i begge Retninger. Fra Sidelinien til 

Rygfinnen har jeg iagttaget otte Skjelrekker, fra Sidelinien til 

Bugfinnen ni; langs Sidelinien fra Gjellelaaget til Halefinnen 

har jeg talt omtrent 80 Skjal “). Formen af Sfjellene 

kan vel overhovedet kaldes firkantet, dog er den baade meget 

uregelmesſig og meget afvexlende; den bageſte Rand er udbuet 

eller konvex i forffjællig Grad, den forreſte derimod ſaaledes 

udbøjet, at den danner en ſtump Vinkel *); hos ikke faa af 

Skjellene har Hojdegjennemſnittet Overvægt over Lengdegjen— 

nemſnittet. Skjellenes foncentriffe Ringe eller Vaxtſtriber ere 

ſerdeles fine, tetſtillede og følgelig tilſtede i ſtort Antal; paa et 

Skjel af tre Liniers Gjennemſnit har jeg kunnet ſkjeelne omtrent 

halvhundrede Ringe; de udgaae regelmesſigt omtrent fra Skjel— 

lets Middelpunkt, og ſynes aldrig at forſpinde eller udſlettes 

paa Midten. Den forreſte, middelmaadigt udbojede Deel af 

Skjellene viſer Spor til en Vifte, ſom dog baade er meget 

ſvagt og utydeligt udtrykt, og kun beſtager af meget faa Straa— 

ler. Sideliniens Skjal ere forſynede med en fuldftændig Ka— 

nal, men ſom kun indtager Halvdelen af Skjellets Længde, og 

har temmelig ringe Vidde. Ved Bugfinnernes Rod paa den 

ydre Side findes det hos Laxearterne ſedvanlige langſtrakte, 

+) Halefinnen gjør dog i nogen Maade Undtagelſe, idet en Deel af 

dens Rod er ſkjeldakket. 

) Dog ſynes dette Tal en ikke ubetydelig Forandring underkaſtet; 

thi jeg har hos nogle Exemplarer iagttaget et ftørre Antal (ind— 

til henimod 90), hos andre et ringere. 

„) (Egentlig gjør denne Vinkel Sfjællene for en ſtor Deel mere eller 

mindre tydeligt femkantede; hos nogle Skil afrundes alle Vink— 

ler i den Grad, at Formen meget nærmer fig det Kredsrunde. 
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ſmalle og tilſpidſede Skjcl; det udgjor mere end 1 af Bugfin⸗ 

nernes Lengde, og dets Brede indeholdes omtrent fem Gange 

i dets egen Lengde. 

Bughulen, ſom er udflædt med et perlemoderfarvet Ind enge 

Peritoneum, er i Længde omtrent lig med den halve To— 

tallængde. Leveren ganſke til Venſtre, gulbrun, meget fort 

(neppe $ Tomme lang hos et Exemplar paa ti Tommer, hvor 

Bughulens Længde udgjør fem Tommer), men forholdsvis bred 

og tyk, bagtil lidt tilſpidſet eller koniſk, uden tydelige Lapper. 

Galdebleren i Forhold til Leveren temmelig ſtor, langſtrakt— 

ſekdannet, med vid Galdegang; Spiſeroret tilligemed Ma— 

vens forſte, ligebagudrettede Deel har omtrent to Tommers 

Længde (hos et Exemplar paa 10 Tommer), hvoraf Spiſeroret 

fun udgjør omtrent en halv Tomme; det er altfaa meget fort, 
men tillige meget vidt, aldeles ikke udvendigt afſat fra Maven, 

indvendigt begrændfet ved endeel, dog kun fvagt antydede, 

Lengdefolder, der ganffe forfvinde i Maven. Dennes forſte 

Deel er tarmdannet, med tynde Vegge; hvorimod den ligefremad— 

rettede Portnerdeel (af omtrent en Tommes Lengde) har 

en tydeligere Sækform, meget 'tykke og muſkuloſe Vegge, ſamt 

ſtore og ſterktfremſpringende indre Lengdefolder, fer i Tallet. 

Den allerforſte lille Strækning af Tarmen løber, i Forbindelſe 

med Mavens Portnerdeel, lige fremad til Bughulens forrefte 

Ende, hvorpaa Tarmen bøjer fig lige bagud, og uden Bugt— 

ninger fortſctter denne Retning til Gadboret. Tarmens Længde 

er altſaa omtrent lig med, eller kun lidt ſtorre end Bughulens 

Længde, Dens forſte Strakning (i en Længde af omtrent 13 

Tomme) er forſynet med mangfoldige ſnmaa Blindtarme 

(jeg har talt omtrent 200), hvilke nermeſt bag Portnerklap— 

pen omgive Tarmen rundtomkring, lenger tilbage derimod kun 

ere anbragte paa den ene Side. Tarmen er af middelmaadig 

Vidde, omtrent eens i hele Strækningen, uden indre eller ydre 

Adſtillelſe mellem Tynd- og Tyktarm. Milten ligger tæt Eg 
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op tilf Mavens bageſte Væg, er meget lille, ſterkt fladtrykket, 

noget kredsformig, af temmelig lys Farve. Svommebleren 

ſtrekker fig gjennem næften hele Bughulens Længde, og ſtaager 

ved en fort Kanal i Forbindelſe med Spyiferøret, Nyrernes 

Forhold det almindelige, men ingen Urinblere. 

Mellemkjeœbebenene meget forte men af tyk og ſterk 

Bygning, neſten af lige faa ſtor Længde ſom Brede og af en 

Form, der nærmer fig meget til det Triangulere. Overkje— 

bebenene omtrent tre Gange faa lange ſom Mellemkjebebenene, 

af en bred Form, der temmelig meget ligner en Kniv (den overſte, 

lidt ſmallere og tykkere Deel fremſtiller Skaftet, den nederſte, 

brede, flade, tynde, i Enden ſtumpt afrundede ligner Bladet). 

Den appendifulære Knogle, ſom ligger op til Enden af 

Overkjebebenets bageſte Rand, har omtrent dettes halve Længde, 

og er af bred, tynd, oval Form, foroven uddragen til en lille 

fin Spids. Underkjæbebenet bliver fortil meget bredt 

(dets Brede allerforreſt omtrent lig med dets halve Længde), 
i Enden ikke blot afſtumpet, men felv noget indbøjet og baad— 

formigt krummet. Underkjcbens to Grene forene fig ſaaledes 

fortil, at de danne en i Munden fremragende, temmelig iojne— 

faldende Knude. Af de fem Knogler, ſom danne Infraorbital— 

kjeden, ere de to forſte af en meget langſtrakt og ſmal, ſkjondt 

temmelig ftærf Form, hvorimod de tre ſidſte ere færdeles brede, 

tynde, pladeagtige, faa at de neſten fuldſtendigt bedekke Kin— 

den, og bagtil ſtode op til Forgjellelaaget; alle fem Knogler 

ere gjennemborede af en Slimkanal. Hjerneſkallen viſer 

mellem Øjnene tre ſmaa Lengdekjole, af hvilke de to yderſte 

ophøre omtrent i Linie med Ojehulens bageſte Rand, og kun 

ere dannede hver af tre, i Linie bag hverandre liggende Udforings— 

gange for Slimkirtler; hvorfor de ogſaa ere meget ſmaa. Den 

mellemſte, noget ſtorre men bredt afrundede, Kjol ſtrakker fig 

et Stykke bag Ojehulerne, men forſvinder dog inden den nager 

Baghovedets Knogle, hvis Overflade er jævn og glat. 
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Forgjellelaaget danner en afrundet Vinkel, med det hori⸗ 

zontale Been kortere og bredere end det lodrette; hele Forgjelle— 

laageis Længde gjennembores af en Slimkanal, ſom paa det 

nederſte Been udſender tre eller fire Forgreninger. Gjelle— 

laagsſtykket uregelmasſigt firkanket, af temmelig betydelig 

Brede (den ſtorſte Brede forneden ſtaager ikke meget tilbage for 

Længden). Undergjellelaaget er temmelig langſtrakt og 

ſmalt, og har Form af en fortil affkaaren Halvmaane. Endnu 

mere langſtrakt og ſmalt er Mellemgjellelaaget, af 

Triangelform, fortil tilſpidſet. Overſkulderbladet ud— 

merker fig ved en noget uſedvanlig Brede af den nederſte Deel; 

dets ene Green meget lille og tynd. Skulderbladet knivs— 

bladdannet, ligeſom Overſkulderbladet gjennemboret af en Slim— 

kanal. Den ravnenebdannede Fortſettelſe beftaaer 

af to, meget tynde, temmelig brede, ſkjelagtige Knogler. 

Overarmens everſte Deel meget fort, tynd, ſpids; den 

nederſte derimod ſerdeles ſterkt udvidet, af ſkjclagtig Tynd— 

hed, uregelmæsfigt krummet og ſnoet. Hvirvlernes Antal 

60, hvoraf 39 Bughvirvler, 21 Halehvirvler. Ribbenene, 

ſom ere temmelig ſtore, begynde med tredie Hvirvel, og der er 

altſaa 37 Par tilſtede. Biribbenene begynde derimod alle— 

rede med anden Hvirvel, men jeg har kun iagttaget ſexten 

Par. Ryggens Interſpinalbeen begynde over forſte 

Hvirvel; det forſte er bredt og pladedannet; atten Interſpinal⸗ 

been tælles for Rygfinnens Begyndelſe; Rygfinnen ſtotter fig 

til tolv Interſpinalbeen (fra 19 de til 30te). Fidtfinnen er 

anbragt over den 49de til 541de Hvirvel; Gadborfinnen under 

den 40de til 49 de og ſtottet til tolv Interſpinalbeen ligeſom 

Rygfinnen. De ſidſte Hvirvler bøje fig opad mod Halefinnens 

vyerſte Flig, eller viſe den hos de egentlige Laxearter forekom— 

mende Uregelmesſighed. 
Beſtemte Afarter af Helten ere mig ikke bekjendte. Den 

ovenſor (S. 60) omtalte Mons rus, ſom jeg ikke har haft 

Afarter. 
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Lejlighed til at fee, er vel ſnarere en Vanſkabning end en 

Afart. 

Helten nager en Længde af to Fod eller noget mere. J 

Randers-Fjord er dens almindelige Vægt et til to Pund; en— 

kelte Individer kunne veje fire Pund og derover (Faith). En 

Fiſker fra Romalt forſikkrede mig, at han 1 Fjorden havde 

fanget en Helt af otte Punds Vegt; dog ſyntes andre Fifkere 

at betvivle denne Angivelſe, idet de tilføjede, at de ikke ſelv 

havde fanget ſtorre Halt end af 5 til 53 Punds Vægt. 

Om denne Arts geografiſke Üdbredelſe kan endnu Intet 

angives med Sikkerhed. Maaſkee nager den fra Dovres Fod 

til Italiens nordligſte Indſoer og fra Preusſen til England. 

Imidlertid er umiddelbar Sammenligning mellem Individer 

fra de forſkjcellige Lokaliteter nødvendig — eller i al Fald langt 

nøjagtigere Beſkrivelſer, end de, man hidtil træffer hos 

Fauniſterne — inden dette Punkt kan bringes til Afgjorelſe. 

Mange Steder i Norre-Jydland, ſelv nord for Limfjor— 

den, forekommer den ikke ubetydelig Mængde, baade i Indſoer, 

Ager og Fjorde“), faa at den har givet Anledning til et lon— 

nende Fiſkeri, t. Cr. i Limſjorden og Randersfjord ““). J Sonder⸗ 

jydland og Holſten ffal den ogſaa forekomme, baade i adſtillige 

Søer og i enkelte Fjorde; ſaaledes i Slien!n ). Derimod 

*) Jeg fulde troe, at den i det Hele taget er hyppigere i den veſt— 

lige end i den øftlige Deel af Norrejydland. 

) See MWeckelmann om Fiſkeriet i Randers-Fjord Side 16. Imid⸗ 

lertid beretter Faith: „J de 14 Aar, jeg har ejet Fryſenvold 

Laxegaard, har jeg ikke haft mere end et rigeligt Haltfiſkeri; hen— 

imod 6000 fangedes 1824“. For tretten Aar var Udbyttet af 

denne Fiſkegaard kun 20,428 Stykker, og for de andre Laxegaarde 

forholdsvis betydeligt ringere. 

) Sidſte Sted efter Meddelelſe af Boie. Jovorigt favner jeg her 

ſaavel egne Erfaringer ſom udforligere Meddelelſer. Naar Scho— 

nevelde anfører om Albula nobilis, at den er plerisque Holsatiæ 
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ſynes den at høre til de danfke Fiſke, ſom ganſke ſavnes paa 

Øerne; idetmindſte har jeg aldeles Intet kunnet bringe i Er— 

faring om dens Forekommen. 

Helten er en Ferſtvandsfiſk, og ſoger, ſaavidt jeg veed, 

aldrig Havet; derimod gaaer den vel fra Søerne gjennem 

Bæffe og Aaer ud i Fjordene for at lege i Nærheden af Aa— 

mundingerne. At en pludſelig Tilblanding af ſalt Vand dre— 

ber den, har man i Limfjorden alkfor mange Erfaringer for. 

„Herten,“ fortæller Faith, „er en ſerdeles munter Fifk; 

naar et Baad landdrages, og den finder fig indeſperret af 

Vaadarmene, kan den ofte lobe et Par Alen op paa Landet. 

Den taaler ei at være længe over Bandet, ligeſom ogſaa det 

mindſte Stød paa Hovedet ſtrax dreeber den. Den begynder at 

viſe fig i Randers-Fjord i September, og enkelte nage op til 

Friſenvolds Laxegaard (en halv Mil ovenfor Randers-Fjord) i 

Slutningen af Oktober, men dens egentlige Tid er dog forſt 

fra December til Slutningen af Januar“). Halten gaaer ikke 

gjerne under Iſen; indfalder derfor Vinteren tidligt, komme 

kun meget faa Helt op i Aaen, men lægger denne fig forſt til, 

efterat den er kommen der, bliver den i Aaen, indtil den har 

leget. Tillader Vinteren, at Helten nager op til Silkeborg— 

Søer, faa kommer den ned i Selſkab med Laxen og Laxorreden 

i Sidſtningen af Marts og Forſtningen af April. Ellers 

gaaer den tidligere ned, naar Tevejr indtræffer. Det er. 

lacubus familiaris, og at den fanges in Sleia, troer jeg, at disſe 

Angivelſer mage henføres til nærværende Art, ikke til Snæbelen. 

*) J nogen Modſigelſe hermed er Weckelmann, ſom (J. c. Side 39 

Anm. 2) ſiger: „dens Opgang fra Havet finder fornemmelig Sted 

fra Slutningen af November indtil Februar. Den betpydeligſte 

Fangſt deraf finder Sted i November indtil December Maaneds 

Slutning“. Faith's og Weckelmann's Antagelſe, at Halten 

gaaer op fra Havet, mener jeg, maa aldeles forkaſtes, idetmindſte 

indtil ſikkre Kjendsgjarninger kunne anføres til dens Begrundelſe. 

Levemaade. 



Sorplantning. 

læring. 

Unvendelfe. 

44 

denne nedgaaende Hælt, ſom Fifferne i Randers-Fjord falde 

Falds-Hælt. Nylig fangen er Halten ikke fri for den ejen— 

dommelige Lugt, der hos Smaelten fremtræder i faa høj Grad. 

Efter Faith leger Hælten „i Slutningen af December— 

Maaned og i Januar-Maaned, ſom ofteſt under Iſen. Mer⸗ 

keligt er det, at den efter at have gydt, bliver ſom et Rive— 

jern over hele Kroppen “). Formedelſt Vandets ualmindelige 

Højde og ringere Klarhed i Legetiden, ſamt formedelſt den 

kolde Aarstid, er det vanfkeligt at iagttage Heltens Legen. 

Jeg har ofte efter Storm af Sſten og ved ſterk faldende 

Strom fundet Heltens Leg i ſtor Mængde paa Engene og 

Engbankerne langs Aaen, hvor den da tjener Fuglene til Føde. 

Man finder fire eller fem Rognkorn indefluttede i en Hinde, 

lignende de vingede Froͤſorter“. Efter Bloch forplanterHelten 

ſig forſt, naar den har en Alder af fem til ſex Aar og en 

Fods Længde. 

Jeg har fundet dens Mave felt ge Fiſkehngel. Men 

den nærer fig iøvrigt ogſaa af Bløddyr, Orme og Krabsdyr. 

Helten er i Jydland en meget yndet Fiff, ſaavel ferſk 

ſom røget eller reſet. Ogſaa ſaltes den, og ſpiſes da udblodt og 

kogt. Selv hvor den forekommer i Mængde, finder den der: 
for ſedvanligt god Afſcetning. Kjodet er hvidt, blødt, paa 

den bedſte Tid (om Efteraaret) meget fedt men, ſom mig ſynes, 

+) Om dette Forhold førft viſer fig efter Legetiden (og ikke allerede 

under den), fortjener vel nærmere Underſogelſe. Ligeledes om det, 

ſom her ſynes antydet, udſtrœkker fig til begge Kjon. Ascanius 

har allerede henvendt Opmerkſomheden herpaa, men efter ham er 

det kun Zannerne, ſom viſe flere Raekker ſpidſe Skjel paa Si— 

derne. Og dette er vel — i Overeensſtemmelſe med, hvad om for— 

ſkjcllige andre Fiſkearter vides — det Rigtige. — Efter Ascanius 

ſkulle Han og Hun i Legetiden holde fig til hinanden, og ſaaledes 

ſvomme omkring, om jeg ellers opfatter hans Mening rigtigt. 

Hans Ord lyde ſaaledes: on voit alors les deux sexes s'atta— 

cher l'un à l'autre, et mouvans dans l'eau. 
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lidt flaut, hvilket maaſkee dog ved Tillavningsmaaden let lader 

fig rette. Fjord⸗Helten ffal i Smag langt . den ſom 

fanges i Indſoerne og Aaerne. 

Efter Wilſe ) „ſkal Aalen opæde dens Rogn“, og Faith 

formoder det Samme med Henſyn til Aalekvabben i Ran— 

ders⸗Fjord, „der kommer op i Aaen paa Haltens Legetid for 

ligeledes at lege“ y. Otto Fabricius har truffet en Scolex 

i dens Tarmekanal og en Ergasilus paa dens Gjeller “*). 

Selv har jeg ikke iagttaget Snyltedyr hos den. 

*) Reiſeiagttagelſer, V, 231. 

*) Bloch anfører Aborren, Sandarten, Gjedden og Mallen ſom 

dens Fiender blandt Fiſkene og Colymbus auritus blandt Fuglene. 

) Naturh. Selſk. Skrift. III, 2, Side 13 flg. og S. 21 flg. — 

Naturh. Tidsſkr. I, 486. 

Siender. 
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77de Art. Snebelen (Coregonus oxyrhinchus Linn.). 

Hovedets Længde indeholdes omtrent fem 

Gange i Totallengden. Den ſorteblaa, ſterkt til⸗ 

ſpidſede Snude rager ſom en Snabel langt frem 

foran Overkjeben, hvilken atter er længer end Un— 

derkjeben. Snudens Længde til Ojehulens Rand 

overgaaer meget Øjets Lengdegjennemſnit ſamt 

Pandens Brede mellem Ojnene og Afſtanden fra 

Ojets bageſte Rand til Forgjellelaagets bagefte 

Rand. Gjelleſtraalernes Antal otte eller ni. 

Rygfinnen begynder omtrent i Enden af Total⸗ 

længdens forſte 3, og ophører omtrent i Midten af 

Totallengden; dens Højde almindeligt ſtorre end 

dens Længde. Ni Skjelrekker ovenfor, otte neden⸗ 

for og omtrent 75 langs med Sidelinien. Finner— 

nes Straaletal er a 

Rygf. 14; Bryſtf. 14; Bugf. 12; Gadborf. 16; Halef. 19 ). 
(13716) (14-16) (15-17) (18-19). 

») Da jeg af denne Art ikke har kunnet forſkaffe mig flere end fire 

Exemplarer til Underſogelſe, kan jeg blot meddele disſes Straaletal 
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Schonevelde, S. 12: Albula nobilis (tildeels). 

Pontoppidan, Atlas I, 652: Salmo oxyrhinchus. 

muͤller, Prodr. n. 417: S. Oxyrhinchus. 

Bloch, Fiſche Deutſchlands, I, 163: Salmo Lavaretus (og I, 170: 

S. Thymallus latus 2). 
Juſt's Naturhiſtorie, tredie Oplag, S. 414: en mindre Art Helt. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 135: der Schnepel. 

Bloch, die Fiſche Deutſchlands, tab. 25 (& 265). 

Schoneveldes Albula nobilis hører for ſterſte Delen herhid, iſer 

hele den af ham meddeelte Beſkrivelſe. At Bloch har anvendt Arts— 

navnet Lavaretus urigtigt, er allerede ovenfor (S. 58) bemærket; at 

det er nærværende Art, han dermed betegner, er utvivlſomt, hvorved 

kun maa merkes, at hans Synonymi for en meget ſtor Deel er urigtig. 

Med Henſyn til Bloch's Thymallus latus, da er han noget uenig med 

fig ſelb, om han ſkal holde den for en egen Art eller for en Afart af 

Snebelen“). Cuvier er af den ſidſte Mening; hvilken ogſaa fore— 

kommer mig langt rimeligere, end at den ſkulde være ſpecifiſk forſkjcl— 

lig; dog vil en nærmere Sammenligning viſtnok være onſkelig, og jeg 

beklager, ikke at have været iſtand til at anſtille en ſaadan. Wilsſon 

forbigager dette Punkt, ſom overhovedet neſten Alt, hvad der er vanſke— 

ligt og tvivlſomt, med Taushed, uagtet Bloch betegner Formen ſom 

ſom Exempler; men maa overlade til Andre nærmere at faftfætte 

ſaavel de normale Tal ſom Grendſerne for Afvexlingen. 

Totall. 143“; Rygf. 143; Bryſtf. 14; Bugf. 12; Gadborf. 163 Halef. 19. 

— 12“; — 163 — 16; — 123 — 17; — 19. 

— 103“; — 143 — 1435 — 123 — 16 19. 

— 10“; — 33 — 16; — 123 — 153 — 18. 

*) Forſt bemærker han, at den ligner Snæbelen faa meget, at den 

med Foje kan betragtes ſom en Afart af denne. Men derneſt 

udtrykker han den Mening, at de forholde fig til hinanden ind— 

byrdes omtrent ſom Cyprinus erythrophthalmus til Cyprinus 

rutilus, og derfor gjœrne kunde opſtilles ſom to ſerſkilte Arter. 

At han kalder den Thymallus latus, og ikke Coregonus La— 

varetus latus, beroer blot derpaa, at Fiſkerne ved den pommerſke 

Kyſt ſrulle benævne den „die breite Aeſche“. 

Synonymi- 

Afbildninger. 

Bemerkn. 
til 

Synonym. 



Benævnelfer. 

Beffrivelfe. 
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ogſaa forekommende i Sverige. At Bloch til ſin Thymallus latus 

hendrager Ascanius's S. Lavaretus, antager jeg, efter hvad allerede 

ovenfor er anfort (S. 59), ſom ugrundet. Juſt er ligeledes under fore— 

gagende Art omtalt. 

Af danſke Benævnelfer for denne Fiſt kjender jeg kun en, 

hvilken dog ved Udtalen undergager nogle Forandringer. Jeg 

har hort Snebel, Snevel, Snovel og Snovl. Efter 

Juſt og Molbechs Dialektlexikon ſkal ogſaa Formen Snof— 

fel høres. Schonevelde ffriver Snebbel, Pontoppi— 

dan Snibbel“). At det danſke Navn, ligeſom det tydffe 

Schnepel, er beffægtet med Ordet Snabel, og hentyder 

til Fiſkens forleengede Snude, er aabenbart. 

Formen i Almindelighed er den ſamme ſirlige, langſtrakte, 

noget ſammentrykkede, teendannede ſom hos foregagende Art, 

og det er kun den tilſpidſede Snude, ſom giver Snebelen 

et fra Helten paafaldende forſkjcelligt ÜUdſeende. 

Farven er paa Hovedets Pandeflade og paa Ryggen 

blaagraa eller blyantsagtig, paa Siderne ſologlindſende, paa 

Bugen hvid. Snudeſpidſen blaaſort; Rygfinnen ſortegraa, 

Bryſt⸗ og Halefinne hvidgraa eller blaagraa, Bug- og Gadbor— 

finne hvide. Øjets Pupille ſorteblaa, Hornhuden ſolpfarvet. 

Utydelige eller lidet iojnefaldende lyſere Lengdebaand kunne ved 

„) Pontoppidan, og efter ham Muller, anfører tillige Zvidfiſk 

ſom danſk Navn for denne Fiſk, hvilket Ravn dog næppe er, eller nogen— 

finde har været, i Brug hos os, men kun maa betragtes ſom en 

Overſeettelſe af det tydſke, paa flere Fiſkearter anvendte, Weißfiſch, 

ſom ogſaa har foranlediget det latinſte Navn Albula hos ældre 

Forfattere (Gesner, Schonevelde o. ſ. v.). Naar Bloch for 

fin Thymallus latus angiver ſom danſk Navn Suͤck, beroer dette 

forſt derpaa, at han har betragtet den ſom identiſk med Asca— 

nius's S. Lavaretus, og dernæft paa, at han har overſeet, at 

Navnet Sik ikke af Ascanius anføres ſom danſk men ſom norſk. 
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nøjere Betragtning iagttages langs Sidernes Sfjælræffer lige 

ſom hos Halten. 

Udmaalinger. 

Totallonngde: A 103“; B 103“; C 12"; 

ſtorſte Højde (tæt foran Rygfinnens Begyndelſe): A 157; B 233%; 
G 23"; 

Højde over Gjallelaagets bageſte Rand: A 18“; B 183%; 

n ! 

Højde foran Halefinnens Rod: A 74/7; B 81/7; C 947"; 

ftørfte Tykkelſe (under Rygfinnen): A 11'7; 1037; C 12”; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bagefte Rand: A 25"; 

B 253 2249205 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakkekammens be Vinkel: A 1947; 

B 20% G 237795 

Hovedets Højde over Nakkekammens bageſte Vinkel: A 1517; B 

163“; C 18%! ; 

Hovedets ſtorſte Tykkelſe over Gjellelaagene: A 103%j B 101 3 

C 117; 

Snudens Fremragning foran Mundens forreſte Rand: A 44/3; 

AA; 

det opſpilede Gabs Højde: A 7%; B 84%; C 9%j 

det opſpilede Gabs Brede: A 5%; B 52/7; C 6"; 

Længden af den Stræfning af Mundranden, ſom begge Mellem— 

kjcbebeen tilſammen indtage: A 3/7; B 34% C 5%; 

Overkjcebebenets Længde: A 61/73 B 63“; C 8"; 

Underkjebens Længde til Ledforbindelſen: A 72“; B 977; C 

9 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: A 53“; B 5"; 

G 5%; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Næſebor: A“; B 3“; C 3"; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Naſebor: A 153 B 45 

G 4% 
ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A 19775 B 13'75 C 197; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Naſebore: A 23% B 243 

C 33/75. 
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Afſtand fra bageſte Næfebor til Ojehulens forreſte Rand: A 14%; 
B A i 

Afſtand fra bagefte Næfebor til Øjets forreſte Rand: A 2473 B 

30593115 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: A 84“; B 82% 

C 9/3 

Sjehulens Lengdegjennemſnit: A 64“; B 7/0; C 47; 

Ojets Lengdegjennemſnit: A 41“; B 5% 3 C 547; 

Ojets Hejdegjennemſnit: A 43“ ] B 43“; C 5%; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 6“; B 63.“ C 7”; 

Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Underkjcebens nederſte Rand: 

A 44%; B 44% C 43%; 
Afſtand fra Sjets bageſte Rand til Forgjellelaagets bageſte Rand: 

A 5% B ö 

Afſtand fra Øjets bageſte Rand ti Undergjellelaagets bageſte Rand: 

A en,; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 4”; 

B 35% C 414”; 
Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 124% B 13“%/; C 15%; 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 12“; B 18““; C 17"; 

Afſtand mellem Rygfinnen og Fidtfinnens Begyndelſe: A 25% B 

263. C 29%; 

Fidtfinnens Lengdeſtrekning: A 73“; B 61/33 C 67; 

Fidtfinnens Højde: A 43“; B 5%; C 4/7; 

Fidtfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 9“; B 833 11/3; 

Bryſtfinnernes Længde: A 1317; B 17377; C 187; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 34.“ B 34% 0 42 

Afſt. fra Snudeſp. til Bugfinnernes Rod: A 44“; B43“; C 517; 

Bugfinnernes Længde: A 15“; B 18“; C 18”; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 43% B 42%; 6 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod (paa den indre Side) til Gad— 

vorets forreſte Rand: A 21“; B 213“ C 24“; 

Gadborets Lengdegjennemſnit: A 2“; B 2177; C 21"; 

Gadborets Afſtand fra Gadborfinnens Begyndelſe: A 1“; B 0; Co; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 12“; B 123“; C 15% 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 7“; B 103“; C 12"; 

Gadborf. Afſtand fra Halefinnens Rod: A 83"; B 94.“ 9/3; 



81 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 201'7; B 251"; 

C 267; 

Halefinnens Længde i Midten: A 9“; B 121'7; C 12”; 

Længden af Halefinnens længfte Straaler: A 18'”3 B 2333; C23“. 

Hovedets Længde indeholdes, efter de ovenſtaaende Ud— 

maalinger, omtrent fire Gange i Totallengden, og afviger iffe 

ſonderligt fra den ſtorſte Højde (hos unge Individer er den 

lidt ſtorre end den ſtorſte Højde, men ſtaager derimod hos gamle 

lidt tilbage for denne). Pandefladen ſtiger ned, Underfladen op 

med jævn Skraaning, indtil de fortil ende i den tilſpidſede 

Snude; Sidefladerne konvergere noget ſaavel i Retningen fremad 

ſom nedad, hvorfor Pandefladen er bredere end Underfladen. 

Snuden rager meget ſterkt frem over Kjæberne i Form af 

en trind, temmelig ſterkt tilſpidſet, blød eller kjodagtig Sna— 

bel; Fremragningens Lengde ſynes imidlertid at vere endeel 

individuel Afvexling underkaſtet; den er ganfke kjodagtig, eller 

underſtottes ſlet ikte af nogen af Hovedets Knogler, hvorfor 

den ogſaa meget hurtigt efter Dyrets Dod taber fin naturlige 

Form. Mundaabningen er anbragt paa Hovedets Underflade, 

og Overkjceben omgiver og indeſlutter ganſke Underkjeben lige— 

ſom hos Heelten. Gabet temmelig lille; dets Højde, naar 

det opſpiles, indeholdes omtrent tre Gange i Hovedets Længde ; 

naar det er tillukket, naaer Enden af Overfjæbebenet ikke ret 

meget forbi Pupillens forreſte Rand. Langs Mellemkjebebe— 

nenes forreſte Rand findes en Rakke ſpidſe Tænder (jeg har 

iagttaget fer paa hvert Mellemkjcebebeen), hvilke, ſtjondt me— 

get ſmaa, dog ſynes at overgage Helteas i Storrelſe ligeſom 

i Varighed. Tæt bag Mellemkjœbebenene er et ſmalt Hu d— 

fejl anbragt. Overkjcbebenene og Underkjœeben viſe ingen 

Spor til Tænder, ligeſaalidt ſom Plougſtjcrbenet og Gane— 

benene; hvorimod Tungen har fire Lengdercekker, dog faa 

fmaa, at de næppe funne føles, Tungen er langt tilbage i 
Danmarks Sifte, III. 6 
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Munden, ovenpaa hvælvet, fortil noget tilſpidſet og ved et 

Hudbaand faſtbunden til Underkjceben. Svelgtender fin— 

des, dog meget ſmaa og ikke i ſtort Antal, paa to Knogler 

pan hver Side oven i Svelget; meget talrigere, og tillige 

ſtorre, ere Tænderne neden i Svælget, hvilke findes anbragte paa 

en, forholdsvis temmelig flor, trianguler Knogle paa hver 

Side. Næfeborene ere beliggende mere end dobbelt faa langt 

fra Snudeſpidſen ſom fra Ojehulens forreſte Rand; de ſor⸗ 

reſte ere temmelig kredsrunde, med Spor til Hududvidelſe i 

hele Omkredſen, dog iſeer bagtil; de bageſte langt ſtorre, 

ovale, ſkraatſtillede, med en lille Hududvidelſe langs den 

forreſte Rand. Ojehulen oval, fortil noget tilſpidſet og 

udfyldt af en Fidthud; dens Lengdegjennemſnit omtrent ligt med 

Pandens Brede midt imellem Øjnene, Øjet, hvis vverſte 

Rand berører Pandefladen, er kun af Middelftørrelfe; dets 
Leengdegjennemſnit udgjor omtrent 1 af Hovedets Længde. 

Kinden har en temmelig betydelig Udſtrekning. Gjelle— 

ſpalterne ſtore, foroven og bagtil kloftede i Linie med Øjets 

overſte Rand, ſamt tillige meget dybt indſkaarne i Pandefladen; for— 

neden og fortil ſtrekkende fig omtrent hen under Midten af 

Pupillen. Gjelleſtraalernes Antal har jeg fundet otte 

eller ni; med Undtagelſe af den ſidſte, ſom er dolkformigt til— 

ſpidſet, ere de ovrige brede, ſabeldannede, i Enden afrundede 

eller endog afſtumpede. Gjellebuerne meget ſterkt bøjede 

til en ſpids Vinkel; Gjellebladene ikke blot anbragte paa 

Gjellebuerne, men for en flor Deel ogſaa udbredte over den 

Gjellehulerne bekledende Hud. Forlengelſerne paa den 

yderſte Gjellebue ere, hvad den ydre Ræffe angaaer, ſterkt 

udviklede, mod Midten neſten borſteagtige, men aftagende i 

Længde mod begge Ender; jeg har talt 33 (12 paa den øverftes 

bageſte, 21 paa den nederſte-forreſte Deel); de ere meget ſterkt 

og tydeligt tornevebnede. Den indre Rakke er aldeles rudi⸗ 

mentær, men beſtaaer dog af et ligeſaa ſtort Antal Forlengel— 
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fer ſom den ydre, ſkjondt disſe kun fremtræde ſom næften 
umærfelige Knuder. Paa den anden Gjælffebue' bliver den 

ydre Rakkes Forlængelfer noget mindre men talrigere (15—+-24 

eller tilfammen 36); den indre Rekke er i ſamme rudimentære 

Tilſtand ſom paa den yderſte Gjellebue, men indeholder kun 28 

Knuder. Tredie Gjellebues ydre Rakke atter mindre end 

andens, beſtaaende af 30 Forlengelſer (11049); den indre 

Rakke rudimenter, dannet af 25 Knuder, Fjerde Gjellebue 

er faſtvoxen til Svelget foroven; den ydre Rekke, ſom her neſten 

bliver rudimenter, beſtaaer af 25 (946) tilſpidſede Smaa— 

blade, den indre af ferten. Og et ligeſaa ſtort Antal findes 

langs den modſvarende Rand af Svalgbenet neden i Munden. 

Bigjellen er meget tydeligt fremtrædende, og beſtager af 
omtrent femten korte Traade. 

Saavel Ryggen ſom Bugen ere temmelig bredt afrundede. 

Bed Rygfinnen og Fidtfinnen ſynker Ryglinien pludſeligt (eller lige— 

ſom med Trin). Rygfinnen, ſom omtrent begynder i 2 af 

Totallcengden, ſamt ophører mod Enden af Totallengdens forſte 

Halvdeel, og almindeligt har meget ſtorre Højde end Længde, 

er af uregelmesſigt-firkantet Form, med den vverfte Rand 

ſterkt nedſkraanende. Forſte Straale ſerdeles fort, ikke halvt 

faa lang ſom anden, hvilken ikke har den tredies halve Længde; 

fjerde atter mere end dobbelt ſaa lang ſom tredie og fun lidt 

kortere end femte, der er den længfte; men ſjette er imidlertid kun 

ubetydeligt kortere end femte; de folgende aftage gradevis, faa 

at den ſidſte omtrent har 3 af den ſtorſtes Lengde, eller lidt 

mere. Paa Grund af de fire forſte Straalers tætte Forening 

(ifølge hvilken de to forſte ogſaa kun vanfkeligt ffjælnes) feer 

det næften ud, ſom om Finnens ſtorſte Højde begyndte lige fra 

dens forreſte Rand. De fem forreſte Straaler ere enkelte, og 

Kloſtningen begynder forſt med den ſjette; den ſidſte er kloftet 

til Roden. Hos de to forſte Straaler har jeg ingen Artiku— 

lationer kunnet ſpore, hos den tredie kun meget utydelige og 
6 * 
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ubeſtemte. Afſtanden mellem Rygfinnen og Fidtfinnen er om— 

trent dobbelt faa ſtor ſom Rygfinnens Lengdeſtrekning. Fidt— 

finnen, ſom har den hos Laxearterne ſædvaulige Halomaane— 

form, er af ſtorre Længde end Højde; dens Afſtand fra Hale— 

finnens Rod overgaaer altid dens Lengdeſtreekning. Bryft— 

finnernes Længde afvexler temmelig meget; deres Brede ved 

Roden indeholdes fire til henimod fem Gange i deres Lengde. 

Formen tilſpidſet; de ere lavt tilheftede, næften paa Grendſen 

af Sider og Bug. Straalerne nage deres ſtorſte Længde med 

den tredie, der omtrent er ligeſtor med den fjerde, og kun 

overgager de to forſte ubetydeligt; den ſidſte indeholdes tre til 

fire Gange i den lengſte; den forſte og de to ſidſte har jeg 

fundet enkelte, de mellemliggende mere eller mindre kloftede. 

Bugfinnerne ere tilhæftede omtrent under, eller dog kun 

lidt foran, Midten af Rygfinnens Lengdeſtrekning; de ere for— 

holdsvis ſtore, idet de have ligeſaa ſtor, eller endog lidt ſtorre Længde 

end Bryſtfinnerne, og overgaae disſe i Brede (deres Brede ved 

Roden indeholdes tre til fire Gange i deres Længde). Formen 

temmelig bred, ſkraat afſkaaren, naar Finnen udſpendes næften 

trianguleer, med Topvinkelen tilbæftet og Grundlinien fri. 

Anden Straale er den lengſte, dog kun ubetydeligt længer end 

forſte og næppe kjendeligt længer end tredie. Forſte og ſidſte 

Straale enkelte, de øvrige kloftede, for ſtorſte Delen i en be— 

tydelig Grad. Gadboret, ſom er anbragt langt tilbage 

(omtrent i J af Totallængden), tæt foran Gadborfinnen, er af 

Middelſtorrelſe, kredsrundt; bagved det iagttages en lille Pa— 

pille og atter umiddelbart bag denne en dyb Grube ligeſom 

hos de egentlige Laxearter. Gadborfinnens Længdeftræf- 

ning overgaaer mere eller mindre dens egen ſtorſte Højde, og 

indeholdes omtrent ti Gange i Totallengden; omtrent dens 

bageſte Halvdeel ligger under Fidtfinnen. Formen uregelmeers— 

ſigt firkantet, eller, naar den ſidſte Straale ligger bagud langs 

henad Bugfladen, da triangulær. Straalerne viſe omtrent 
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ſamme Forhold ſom Nygfinnens Straaler: de tre ferſte, 

ſerdeles forte men gradevis tiltagende, ere tæt forbundne 

med den fjerde, ſom kun ſtaager ubetydeligt tilbage for den femte, 

hvilken er den lengſte, ſkjondt nævpe kjendeligt længer end 

den ſjette o. ſ. v. Det Stykke af Halen, ſom ligger bag 

Fidtfinnens og Gadborfinnens Ophør, har ſtorre, eller dog 

ligeſaaſtor Længde ſom Højde. Halefinnens ſtorſte Længde 

indeholdes gjærne mellem fem og fer Gange i Totallengden; 

den gaaer foroven og forneden temmelig højt op paa Halens 

Sider, men er derimod bagtil faa dybt indſkaaren, at dens 

midterſte Straaler kun omtrent have halvt faa ſtor Længde 

ſom de ſtorſte paa Siderne. Den hderſte Straale paa hver 

Side er enkelt, de andre kloftede. Foroven har jeg talt ti 

Stotteſtraaler, forneden otte eller ni. 

Sidelinien ſtiger ſkraat ned fra Skulderen i en lille 

Stræfning, men fortſetter derneſt fit Lob vandret indtil en 
Stræfning udover Halefinnens Rod, hvor den taber ſig. Den 

er i det Hele taget noget nærmere Ryglinien end Buglinien; 

kun paa Halens allerſidſte Deel i omtrent lige Afſtand fra 

begge. 

Skjellene ere af Middelſtorrelſe, temmelig ſolide og 

velbefeſtede, regelmæsſigt taglagte, indtagende hele Kroppen 

undtagen den allerforreſte, under Gjellelaagene ſkjulte Deel af 

Struben, ſamt Axelhulerne; derimod udſtrekke de fig over en 

ikke ubetydelig Deel af Halefinnen, og nage (dog kun ganſke 

ubetydeligt) op paa Siderne af Fidtfinnens og Gadborſinnens 

Rod. Fra Rogfinnens forreſte Straale til Sidelinien har jeg 

talt ni Skjelrœkker og fra Sidelinien til Bugfinnerne otte. 

Sidelinien gjennemborer over 70 Sfjæl (jeg har talt 74 til 

76, hvoraf dog de tre eller fire ſidſte ligge paa Halefinnen). 

De ſtorſte Sfjæl hos et Individ af tolv Tommers Længde har 

jeg fundet tre Linier lange og lige ſaa brede, eller deres Gjen— 

nemſnit omtrent ligt med 2g af Totalleengden. Af Form ere 
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Skjellene noget uregelmesſige, ſex- eller femkantede med Til— 

nermelſe til det Kredsrunde, fortil gjærne fremragende med en 

ſtump Vinkel og forſynede med en Vifte, ſom dog er temmelig 

utydelig, og kun beftaaer af faa Straaler lofteſt tre, ſom det 

ſynes). Vaxtſtriberne ere ſerdeles fine og i ſtort Antal; jeg 

har kunnet telle over 60 paa et ſtort Skjel. Sideliniens 

Sfjæl ere forſynede med en tydelig, ſkjondt forholdsvis temme— 

lig ſmal Kanal, der omtrent indtager Halvdelen af Skjellets 

Længde. Ved Bugfinnernes Rod paa den ydre Side findes det 

ſedvanlige langſtrakte og tilſpidſede Sfjæl (dets Længde inde: 

holdes fire til fem Gange, eller vel endog endnu oftere, i Bug— 

finnernes Længde). $ 

Bughulen hos et Individ af tolv Tommers Længde 

omtrent 5% Tommer lang, eller noget kortere end den halve Total— 

længde. Bughinden af hvid, perlemoderagtig Farve. Le ve— 

ren rødbrun, forholdsvis meget lille (omtrent 2 Tomme lang), af 

bred Form, liggende ved Spiſerorets venſtre og nederſte Side, 

ikke tydeligt deelt i Lapper. Galdebleren temmelig ſtor, 

ſekdannet; Galdegangen fort men vid. Spiſeroret fort 

(kun omtrent en halv Tomme langt), men af lige Vidde med 

Maven og udvendigt ikke kjendeligt adſkilt fra denne; indven— 

digt derimod ffjælnes den ved. meget talrigere Lengdefolder 

(omtrent et Duſin i Tallet) ſamt ved disſes Beſkaffenhed, idet 

deres fremragende eller frie Rand er ligeſom fint fryndſet, eller 

rettere deelt i et ſerdeles ſtort Antal ſmaa, fligede Lapper. 

Mavens ligebagudrettede Deel har Tarmform, er omtrent 

tre Gange faa lang ſom Spiſeroret, mufkulos, indvendigt med 

fer, ſterkt fremtrædende men ikke fryndſede Lengdefolder. Den 

ligefremadrettede Portnerdeel ſtager i Længde tilbage for 

Mavens ſorſte Deel (den er kun en Tomme lang eller lidet 

mere), men er tydeligere ſekdannet; den viſer fem eller fer ſterke 

Lengdefolder indvendigt. Bag Portneren er et meget ſtort 
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Antal fmaa Blindtarme anbragte, hvilfe indtage en betyde— 

lig Stræfning af Tarmens Længde (omtrent to Tommer). 
Tallet kan jeg ikke nøjagtigt angive, men det udgjor i det 

Mindſte et Par Hundrede. Med Undtagelſe af en Bugtning 

allerforreſt leber Tarmen i lige Linie paa Mavens højre 

Side fra Bughulens ſorreſte til dens bageſte Ende, og over— 

gaaer Bughulen lidet i Længde; dens ſidſte Trediedeel udvider 

ſig lidt, og viſer indvendigt et ſtort Antal Ringfolder (omtrent 

50 eller nogle flere), der dog forſpinde et lille Stykke foran 

Gadboret. Svommebleren er langſtrakt og ſmal, og ind— 

tager den allerſtorſte Deel af Bughulens Lengde; fortil aabner 

den fig ved en Kanal i Mavens forreſte Deel tæt bag Spiſe— 

røret. Milten langſtrakt, ſmal, baanddannet, ſortagtig, lig— 

gende tildeels paa Siden af, tildeels bag Maven. Genera— 

tionsorganernes Forhold ſom hos Laxearterne. 

Mellemkjebebenene ſmaa men forholdsvis brede og 

tykke, gjennemborede af Slimkanaler, af meget uregelmasſig, 

femkantet Form, bøjede faa at den ydre Flade viſer en noget 

Knoglebyg⸗ 
ning. 

tagformig Kjol, den indre derimod bliver udhulet. Overkjeebe⸗ 

benene omtrent tre Gange faa lange ſom Mellemkjebebenene, 

af Knivform, foroven med en ſterkt udviklet Leddeknude, for— 

neden meget brede, flade, tynde, i Enden afſtumpede. Den 

appendikulere Knogle, ſom legger fig op til Overkjebe— 

benenes bageſte Rand mod Enden, er tynd, bred, pladedannet, 

oval, foroven tilſpidſet. Underkjeben har omtrent ſamme 

Form ſom hos Halten, og dens to Grene danne ligeledes. ved 

deres Forening fortil en Knude paa Midten af Mundranden; 

men Underkjcebens Grene ſynes mig endnu at være bredere 

fortil hos nærværende Art end hos foregagende og deres for— 

reſte Rand ſterkere indbojet. Infraorbitalkjedens fem 

Knogler viſe omtrent Form og Forhold ſom hos Helten, og 

ere alle paa ſamme Maade gjennemborede af Slimkanaler. 

Ogſaa Gjellelaagsſtykkerne viſe megen Overeensſtem— 
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melſe med Heltens; kun kan merkes, at Forgjellelaaget 

er noget bredere forneden over Vinkelens Toppunkt, at Gjel— 

lelaagsſtykket viſer ringere Forſtjal i Brede foroven og 

forneden, og at dets nederſte Rand ſtiger op bagtil med 

ftærfere Skraaning; at endelig Undergjellelaaget er lidt 

mere langſtrakt og ſmalt, men derimod dets nederſte— 

bageſte Vinkel noget tydeligere udtrykt. Hjerneſkallens 

Pandeflade viſer tre ſmaa Lengdekjole, af hvilfe Side— 
kjolene ere temmelig ffarpe, men ophøre omtrent i Linie med 

Ojehulernes bageſte Rand; Mellemkjolen derimod, ſom 

kan forfølges indtil Baghovedets Knogle, er mellem Ojehu— 

lerne ſtump eller afrundet, bag disſe lidt ffarpere. Hvad Skul— 

derapparatet angager, kan i Almindelighed henviſes til hvad 

om Halten er ſagt; af de to, aldeles ſkjclagtige Knogler, ſom 

fremſtille den tornevebnede Fortſettelſe, er den forſte 

langſtrakt-oval, den ſidſte ligeledes oval men bagtil uddraget 

til en Spids. Rygraden beſtaager af 62 Hvirvler, af hvilke 

39 ere Bughvirovler, 23 Halehvirvler; af disſe ere de fem eller 

fer ſidſte krummede opad mod Halefinnens overſte Flig. Af 

Ribbeen har jeg fundet 37 Par, altſaa de to forſte Hvirv— 

ler uden Ribbeen; desuden findes ovenfor en Rekke til Hvirvlerne 

heftede Biribbeen (efter min Telling 24 Par). Forſte In: 

terſpinalbeen ſtotter fig til anden Hvirvels Tornefortſet— 

telſe; ferten Interſpinalbeen tælles for Rygfinnens Begyndelſe. 

Rygfinnen har fjorten Interſpinalbeen, af hvilke det forſte ſtotter 

fig til attende Hvirvels Tornefortſettelſe. Fidtfinnen er an— 

bragt omtrent over 48de til 50de Hvirvel. 

Nilsſon antager en morkere Afart med kortere Snude 

og en lyſere med længere Snude. Om Bloch's Salmo Thy 

mallus latus eller breite Aeſche er en beſtemt Afart, eller 

maaſkee kun beroer paa gamle Individer, ſom, efter at have 

naget deres fulde Leengdemaal, endnu modtage nogen ÜUdvikling 

i Breden, maa lades uafgjort. 
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Længden vverftiger næppe atten til tyve Tommer, Vegten 

ikke gjærne et Par Pund”). 

Efter de Opgivelſer, Bidenffaben for Tiden er i Beſid— 

delſe af, fynes Snæbelen at være indffrænfet indenfor fnævre 

Grendſer. Ved Norges Kyſter er det mig iffe vitterligt, at 

den er truffen, og paa den jydffe Veſtkyſt ſynes den ikke at 

være bekjendt nord for Nisſum- Fjord“). J Syd nager den 

de belgifke Kyſter, men forſvinder derimod allerede paa de 

franſke og engelſke. Idetmindſte omtales den ikke af engelſke 

Fauniſter. Grendſen for fin Udbredelfe mod Oſt ligeſom 

ogſaa mod Nord ***) har den maaſkee i Øfterføen ud for Stok— 

holm (eller under 59 — 60n. Br.). 

Uagtet Snebelen forekommer i Sſterſoen paa den ſwenſte 

Oſtkyſt og efter Bloch ogſaa paa den preusſiſke og pommerſke 

Kyſt, har jeg ikke kunnet bringe Noget i Erfaring om dens 
Forekommen paa den danfke Kyſt af Øfterføen 1), ligeſaalidt ſom 

*) Bloch's Thymallus latus ftal dog nage 42 Punds Vægt, hvilket 

altſaa vil udvide Grendſen betydeligt, ſaafremt det kan antages for 

ganſke afgjort, at den er identiſk med Snabelen. 

+) For Gjennembrudet var Snabelen ubekjendt i Limfjorden, og 

jeg har heller ikke kunnet erfare Noget om, at den ſenere ſkulde 

have viſt ſig der. 

**) Rigtignok ſkal den, efter Angivelſe af Jetterſtedt og Wright, 

forekomme langt op i Lapmarkerne (ved Jukkasjärvi og Kareſu— 

ando); men jeg veed ikke, om Artsbeſtemmelſen kan antages for 

fuldkomment ſikker. 

+) Om folgende Pasſus hos Schonevelde under Albula nobilis: 

«inter Martini et Natalitiorum ſesta in Sleia vieinisque si- 

nubus Balthici maris capitur satis abundes ftal henføres til 

denne eller foregagende Art, kan jeg ikke beſtemme, da Schonevelde 

ikke antyder, om de omtalte Fiſke gage ud i Fjordene fra Ager og Søer, 

eller ind fra Sſterſoen. Det er ikke ganſke umuligt, at begge Ar— 

ter her paa en Gang kunde være omhandlede, Paa ſelve de omtalte Ste- 

Storrelſe. 

Forekommen. 
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i Kattegattet. Hvad derimod er ſikkert med Henſyn til dens 

Forekommen hos os, er, at den opholder fig i Veſterhavet, hvorfra 

den til beſtemte Tider gaaer op i Fjorde og Stromme fra 

Thors-Minde (Indlobet til Nisſum-Fjord) til Elben. 
Uagtet den juſt ikke ſynes at forekomme i ſtor Mengde, er 

den dog paa denne Strekning vel bekjendt ). 

Af det Anferte fremgager, at Snœbelen fører til de 

Fiſke, der ſkiftevis leve i ſalt og ferff Vand; men tillige, at 

den kan vennes til at leve uafbrudt ui ferſk Band, eller dog i 

Vand, ſom kun indeholder en meget ubetydelig Andeel Salt; 

bvilket gjelder den langt inde i Oſterſoen forekommende Sne— 

bel. Den ſtorſte Deel af Aaret tilbringer den i Havet paa 

Dybet, men nærmer fig Kyſterne i Foraar og Efteraar, og 

gaaer til denne ſidſte Tid temmelig højt op i Floder“ ) og 

Indſoer, ſom ſtage i Forbindelſe med Havet. Den fkal være 

en meget graadig Fiſk, men tillige udenfor Legetiden meget 

ffy og forſigtig. Ovenfor Bandet doer den hurtigt. 

Efter egen Erfaring kan jeg ikke meddele Noget om S næs 

belens Føde, da jeg har fundet Maven tom hos de under— 

ſogte Exemplarer. Andre Forfattere (Bloch, Ekſtrom eo. ſ. v.) 

angive, at den lever af Fiſke og Fiſkerogn, og ikke ſkaaner 

Rognen af ſin egen Art. Orme og Inſekter bidrage ogſaa 

til dens Næring. Det ſynes at være Sildeſtimerne, der om 

Foraaret træffe den fra Dybet til Kyſterne, for der at fortere 

Sildelegen. Ogſaa Smeltens Stimer fral den folge. 

Schonevelde beretter om Snebelen: „fra Jakobs Dag 

(25de Juli) lige til Mikkelsdag (Agde September) beſoger den 

der vil Forholdet naturligvis let kunne oplyſes, naar engang en 

Gniſt af Interesſe for vor Ichthyologi der maatte blive tændt. 

+) En ikke langt fra Ribe i Nipsaaen udſkydende Landtunge kaldes 

Snovel⸗Tunge, ſom jeg formoder efter denne Fiſkeart, der aar— 

ligt fanges i Agen. 

*) J Elben til Exempel indtil Boitzenburg, efter Bloch. 
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Elben, og leger der“. Dette ſtemmer for ſaavidt med min 

egen Erfaring, at jeg i den forſte Halvdeel af September har 

truffet enkelte Exemplarer paa Fiſketorvene i Hamborg og Al— 

tona, og hos en den trettende September underſogt Hun 

fandt Rognſakkene fuldkomment udviklede. J Øfterføen ſynes 

Legetiden at indtræffe noget ſenere. „J Slutningen af Okto— 

ber eller i de ſorſte Dage af November ſtiger Snebelen op 

fra Dybet, og ſoger grundere Vand for at lege. Sædvanligt 

foregager Legningen ved Flodmundinger, eller ved ſaadanne 

Strande med Steen- eller Sandbund, hvor der er Stromgang. 

Hunnen gnider fig paa Stene, og feſter Legen enten til disſe 

eller til Sandbunden. Efter fjorten Dages Forlob vender 

den tilbage til Dybet, medmindre ugunſtigt Vejr indtræffer, 

. hvilket forſinker Legningen“ ). J Legetiden faae Hannerne paa 

Sidernes Skjal melkehvide Knuder eller Linier, der danne 

Længderæffer “ ). ÅEN, 

Alle Forfattere, ſom omtale Snæbelen, ere enige i, at 

priſe den ſom en fortrinlig Føde. Kjodet er hvidt, temmelig 

blødt, meget fedt, ifær om Foraaret, og derfor maaffee noget 

ufordojeligt. Den ſpiſes hos os ferſk, ſaltet, roget eller reſet, 

og er velſmagende under enhver af disſe Behandlingsmaader. 

Saavidt jeg veed, er denne Fiſk endnu aldeles ubekjendt i 

Kjøbenhavn ſom Neringsmiddel, uagtet det maaſkee kunde lønne 

Umagen, at overvinde de Vanfkeligheder, der vilde være for— 

bundne med, at forſkaffe fig den fra Jydland. 

Blandt ſtorre Havdyr angives ifær Selhundene ſom 

meget farlige Fiender for Snebelen. Snhyltedyr har jeg 

ikke felv iagttaget hos den; derimod har Rudolphi fundet 

*) Ekſtrem. 

++) To ſaadanne Lengderckker ſkulle, efter Ekſtrom, fees ovenfor 

Sidelinien, tre nedenfor denne, og undertiden viſer den ſſette fig 

paa ſelve Sideliniens Skjal. i 

Unvendelfe. 

Siender 
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Tænia longicollis i Tyndtarmen og Spiroptera eystidicola ) i 

Svommebleren og Spiſeroret. 

) Det bør bemærkes, at denne ſidſte er iagttagen hos” Salmo Thy- 

mallus latus BI. — Rudolphi hendrager vel endnu, efter andre 

Forfatteres Efterretninger, to ubeſtemte Indvoldsorme til denne 

Fiſkeart; men den ene af disſe, ſom ſkyldes Otto Fabricius, 

tilherer beſtemt Zelten; og det Samme er maaſkee Tilfœldet med 

den anden, fra Roelreuter hentede, eller det kan vel i det Mindſte 

ikke anſees for afgjort, at K.'s Salmo Lavaretus er identiſt med 

Bloch's S. Lavaretus eller med Coregonus oxyrhinchus. 



Coregonus Albula Linn. og Coregonus Maræ- 

nula Bloch. 

Ovenfor (Side 3) har jeg ſogt at viſe, at de tidligere danſke Fau— 

niſters Salmo Albula beroer paa en Misforſtagelſe, og bemerket, at det ikke 

har været mig muligt at erholde nogen ſikker Underretning om denne 

Arts Forekommen i Danmark. Men, da disſe Omſtendigheder ingen— 

lunde ere tilſtrœkkelige til at godtgjore, at den beſtemt ſavnes hos os, vilde 

det altid paahvile mig, at meddele idetmindſte en Diagnoſe af den, for 

at Spergsmaalet lettere maatte finde fin endelige Afgjorelſe. Og dette 

bliver faa meget mere nødvendigt, ſom et Par Noticer, der ſtrax ſkulle 

meddeles, kunne ſynes at antyde, at Coregonus Albula eller en anden 

meget nerſtagende Art virkeligt findes i det Holſtenſke i Ploner-Soen. 

Den ene af disſe Noticer træffes hos Schonevelde Side 46, under 

Overſkriften de Marena, og lyder ſaaledes: „Ploner-Sgen i Holſten, 

ligeſom ogſaa Schweriner-Sgen og Schaal-Sgen i Mecklenburg, nere 

i Mængde en Fiſk, ſom i vort Sprog kaldes Marene; den ſamme fore— 

kommer i den Deel af Bille, ſom berører det holſtenſke Slot Trittau. 

Den ligner næften i alle Henſeender Silden, i Finnerne, de ſtore Gjelle— 

aabninger, den ſortagtige Ryg, de ſolbfarvede Sider og de let affaldende 

Sfjæl; men den er noget mindre, hojſt af otte Tommers Længde, fyl— 

digere, med faſtere og lettere fordsjeligt Kjod, og med blød, ikke ſaug— 

dannet Bug. Det er imidlertid viſt, at der i Schaal-Sgeen fanges 

Marener af en Alens Længde, — J Ploner-Sgen fanges den under— 

tiden i ſerdeles ſtor Mængde ved Jakobs-Dags Tid, dog ingenlunde 

paa alle Steder, men kun paa nogle enkelte dybere.” Saavidt Schonevelde. 
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Artedi forſoger ikke i fin Synonymia piscium at oplyſe, hvad 

der ſkal forſtages ved Schoneveldes Marene, men forbigager den 

med Taushed; hvori han efterfølges af Linné. Bloch derimod troer, 

efter Schoneveldes ovenfor meddeelte Beſkrivelſe, at kunne antage det 

for afgjort, at den er identiſk med hans Salmo Marænula. Men S.'s 

Beſkrivelſe holder ſig imidlertid i det Almindelige, og omtaler netop ikke 

de Punkter, der af Bloch udhaves ſom karakteriſtiſee fer S. Maræ- 

nula: den længere Underkjobe og Rygfinnens Straaletal. Man 

vilde derfor maaſkee, forſaavidt man ene paa Beſkrivelſen ſkulde grunde 

en Mening, ikke være uberettiget til den Formodning, at S. her blot 

omtaler Sœlten (ſom han tidligere har ſammenblandet med Snebelen); 

og det faa meget heller, ſom hans alenlange Markner i Schaal— 

Søen ikke vel paa anden Maade kunne forklares. Men en mig af 

Hr. J. Boie i Kiel meddeelt ſkriftlig Notice giver nogen Sandſynlig— 

hed for, at S,. under Rubriken Maxena atter kan have ſammenblandet 

to Arter, og at hans Maræner af hejſt otte Tommers Længde 

maaſkee falde ſammen med Blochs S. Marænula, og denne Art altſaa 

tilhorer vor Fauna. Boie's Meddelelſe lyder ſaaledes. 

Coregonus Marænula: i Ploen kjender man endnu denne Fiſk 

under Navnet Marne; Exemplarer fra 19 de Auguſt overtydede mig 

om Identiteten med Blochs Salmo Marænula. Nogle Exemplarer 

havde cinnoberrode Plœtter ved Sidelinien og i Nærheden af Halen. 

Ene og alene i Ploner-Soen“. 

Efter denne Meddelelſe kunde det altſaa ſynes, at Cor. Marænula 

burde finde Plade her. Men, da jeg ikke har formaget, at interesſere Nogen 

i det Holſtenſke i den Grad for nærværende Arbejde, at jeg har kunnet 

forſkaffe mig Exemplarer af den plonſke Maræne til Underſogelſe, før 

jeg ikke have nogen afgjort Mening i dette Punkt. De af Hr. Boie omtalte 

rode Platter, ſom ingen anden Underſoger, ſaavidt jeg veed, har be— 

mærket hos Cor. Marænula, og ſom ellers antages udelukkende at til— 

komme de egentlige Laxearter, kunde imidlertid vekke Tvivl om Identiteten. 

Hvad der fremdeles ſynes tvivlſomt, er, om Cox. Albula og Cor. 

Marænula ftulle betragtes ſom identiſke eller ſom to forſkjellige Arter. 

Wilsſon omgaager, ſom ſedvanligt, Vanſkeligheden, ved flet ikke at be— 

røre den blochſke Art. Cuvier derimod erklærer fig (Ren. anim. II, 

307) beſtemt for Sammenſmaltning, idet han forener Bloch's Maræ— 
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nula og Ascanius's Albula. Wagtet Intet juſt røber, at Cuvier har 

foretaget en umiddelbar Sammenligning, ſkulde jeg dog være meget til— 

bøjelig til aft tiltræde hans Mening, da Adſkillelſen — efter Bloch's Be— 

ſkrivelſe og Afbildning, ſammenlignet med Artedi's Beſkrivelſe — ikke ſy— 

nes at beroe paa nogen vaſentlig Forſkjellighed. Men merkes maa 

imidlertid, at Zartmann, ſom i det Hele taget ikke er tilbejelig til Ar— 

ternes Fordobling, i ſin helvetiſke Ichthyologi efter egne Underſogelſer 

anferer begge Arter ſom forekommende i Schweiz, ſamt angiver deres 

Skjclnemerker, hvilke nedenfor nærmere ſkulle omtales. At Parrell's 

Coregonus Willughbii ſrulde være forffjællig fra begge de her om— 

handlede Arter, er der viſtnok ingen Anledning til at antage; men da 

alle disſe Tvivl kun ved umiddelbar Sammenligning kunne finde deres 

endelige Afgjerelſe, maa jeg lade det beroe ved at have antydet Vanſke— 

lighederne, og gaaer over til, efter Wilsſon, at meddele Artsmerket for 

Coregonus Albula. 

Legemet langſtrakt, ſammentrykket, ſolvpfarvet med brun— 

grøn Ryg; govedet noget langſtrakt, ſammentrykket; Under— 

Fjæben ſpids, opſtigende, længer end Overfjæben; Straale— 

tallet 

Rygf. 12; Bryſtf. 16; Bugf. 13; Gadborf. 15; Halef. 19. 

Med Henſyn til Straaletallet er at merke, at Artedi angiver for 

Rygfinnen fjorten Straaler, for Bugfinnerne tolv og for Gadborfinnen 

ſexten, hvilket lader formode, at Straaletallet her, ligeſom hos de fleſte 

andre Fiſke, er nøgen Afvexling underkaſtet“). 

Bloch, ſom ene ved Straaletallet adſkiller fin Cor. Marænula 

fra Albula, angiver dette ſaaledes: 

Rygf. 103; Bryſtf. 15; Bugf. 113 Gadborf. 14; Halef. 20. 

Zartmann karakteriſerer den helvetiſke Cor. Marænula ved følgende 

Straaletal 2 

Rygf 10 fil 11; Bryſtf. 15 til 16; Bugf. 12; Gadborf. 13 til 143 

Gjelleſtr. 7 

*) Ascanius anforer kun elleve Straaler for Rygfinnen og ligeſaa 

mange for Gadborfinnen, men jeg tor ikke tiltroe hans Talling 

N betydelig Nojagtighed. 
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Derimod angiver han for den Fiſk, hvilken han antager for identiſk 

med Linné's Albula, Straaletallet ſaaledes: 

Rygf. 12; Bryſtf. 12— 13; Bugf. 93 Gadborf. 10-113 Sjalleſtr. 5. 

Vil man, paa Grund af det afvigende Straaletal, antage denne 

ſidſte. Fife ſom forſkjcellig fra den foregagende, faa ſynes man at have 

ligeſaa ſtor Foje til at betragte den ſom en anden Art end den nordiſke 

Cor. Albula. 

Det ovenſtagende Treſnit fremſtiller Cor. Marænula efter Bloch's 

Afbildning. ; 
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Guldlarffægten (Acantholepis Kr.). 

Formen langſtrakt og ſmal Hovedet nøgent, Kroppen 

beklœedt med ſerdeles ſtore, bagtil torne ve bnede Skjel, der 

give den et kantet ÜUdſeende. Munden lille, anbragt 

i Enden af den noget fladtrykkede Snude. Ingen Tender 

paa Mellemkjcebebeen, Overkjcbebeen og Underkjcebe; derimod 
en buedannet Rekke af ſmaa Tender paa det langt⸗frem⸗ 

rykkede Plougſkjcerbeens forreſte Rand, ſamt paa Ganebenene, 
og en lignende Rekke af temmelig ſtore Tænder paa Tungen. 

Svelgbenene med Tandkarder. To Par nerſtagende Næ fe: 
bore. Gjelleſpalterne ſterkt kloftede. Gjelleſtraa⸗ 

lernes Antal fer. Fire Par frie Gjellebuer og en tyde— 

lig Bigjelle. Finnernes Forhold omtrent ſom hos Laxe— 

ſleegten; Halefinnen dybt kloftet. Svommebleren ſtrakker 

fig gjennem næften hele Bughulen, og er mod begge Ender 

tilſpidſet. Blindtarmene temmelig talrige. Farven uden 

Plætter. 
Danmarks Siffe, III. 7 
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Den nordiſke Guldlax (Acantholepis Silus Ae. 8). 

Hovedets Længde indeholdes noget mere end 

fire Gange i Totallengden, og overgaaer langt 

den ſtorſte Hojde. Lengdegjennemſnittet af Øj: 
nene, ſom ere endeel mindre end Ojehulerne, ud- 

gjør neſten 1 af Hovedets Længde, og overgager 

lidt Snudens Længde; Kjæberne omtrentlige lange. 

Rygſinnen begynder foran Midten af Totalleng⸗ 

den, og har meget ſtorre Højde end Længde. Tre 
Skjelrœkker fra Sidelinien til Rygfinnens for— 

reſte Rand og ligeſaa mange fra Sidelinien til 

Bugfinnernes Rod; omtrent 68 Skjal langs Side— 

linien. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 11; Bryſtf. 17; Bugf. 12; Gadborf. 14; Halef. 
(1112) (16-17) (11-13) (13-14) 

+) Denne Fiſt vides endnu ikke at være fanget paa de danfſke Kyſter, 

men optages imidlertid her (ſkjondt uden Numer), fordi den fra 

Nordſoen trænger ind i Kattegattet, og i Kriſtianiafjorden ikke er 

ſonderlig fjælden. Blandt flere norſke Trivialbencvnelſer har jeg 

valgt den, ſom forekommer mig meſt karakteriſtiſt, og ſom 1 5 

rorer fra Farven. 

*) Hos de faa Exemplarer, jeg har haft Lejlighed til at underſoge, 

var Straaletallet folgende: 

Totall. 1737; Rygf. 12; Bryſtf. 173 Bugf. 113 Gadbf. 14; Halef. 19. 

— 164“ — 113 — 15; 5 195 — 133 — 19. 

— 153,¼ — 113 i 12, — 14% ET TE UT 

Wilsſon, ſom angiver, at han har haft fyv Individer til ſin Dis— 

poſition, afviger hvad Gadborfinnen angager, idet han faſtſetter 

dens Straaletal til tolv. Under Forudſctning af, at hans Talling 

er nøjagtig, antager jeg dog, at den næppe kan gjelde alle de 

omtalte Individer, eller endog blot Pluraliteten af disſe, men kun 

maa forſtages om et eller to, paa hvilke Telling er foretagen, og 

ſom tilfældigt have frembudt dette Tal. 
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Strøm, Søndmørs Beſkr. I, 270: Blanke⸗-Steen. Synonymi. 

Ascanius, Icones, fasc. IIIius: Salmo Silus. 

Muͤller's Prodr. n. 380 b.: Blankesteen, Str. S. 270 an Spa- 

rus Salpa. Å 

— — n. 418: Salmo Silus. 

— — pag. 279: Salmo immaculatus. 

— — pag. 49: Guld-Lax?. 

Strøm, Naturh. Selſk. Skr., II, 2, 12: Blankeſtenen. 

Cuvier, Kgn. anim. 2ème éd., II, 308 not. 1: Coregonus Silus. 

Wilsſon, Prodr. S. 19: Coregonus Silus. 

Reinhardt, Maanedsſkr. f. Liter. 1833 S. 239: Silus Ascanii. 

Wilsſon, Observ. ichthyologic pag. 3: Argentina Silus. 

Narrell, Suppl. to the Hist. of Brit. fish, II, 16: Osmerus 

Hebridicus. 

Ascanius, Icones tab. 24; Strøm |. c. tab. 1 fig. 1. Afbildninger. 

Efter hvad Strom paa det ovenangivne Sted i Sondmors Beſkri- Bemerkn. 

velſe anfører om Blankeſtenen, ftulde man viſtnok ikke finde fig for— Seen 

anlediget til at give den Plade her. Men hans ſenere Beſkrivelſe og Afbild— 

ning i Naturh. Selſkabets Skrifter lader imidlertid al Tvivl i faa Henſeende 

forſvinde. At han ikke har erkjendt dens Identitet med Ascanius's 

Salmo Silus, hvilken ellers, Afbildningens Mangler uagtet, ſpringer 

tydeligt nok i Øjnene, maa rimeligvis forklares af den tilfældige Om— 

ſtendighed, at han ikke har haft Adgang til denne Forfatters Verk. 

Det er efter en ſkriftlig Notice af Strom“), at Muͤller i fine Addenda 

har troet, at kunne give Linné's““) Salmo immaculatus en Plads i 

den nordiſke Fauna, idet han ſammenſmelter den med den omtalte 

Blankeſteen. Navnet Guldlax, ſom Muller fremſetter ſporgsmaals— 

vis (han har laant det hos Sammer“), der igjen har hentet det fra 

Pontoppidan +), hører rimeligvis herhid, efterdi dette Navn virkeligt 

*) Naturh. Selſk. Skrift. J. s. c. 

% J Mus. Adolphi Fred., hvor denne Art opſtilles, angiver Linné 

Indien ſom dens Fedreneland; i Syſtemet derimod Amerika, uden 

nærmere Beſtemmelſe. 

**) Norges Fauna. 

+) Norges Beſkrivelſe. 
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bruges for nærværende Art i Bergens-Egnen, men ikke, faavidt mig be— 

kjendt, anvendes paa nogen anden nordiſk Fiſk. — Cuvier, der upaatvivle— 

ligt kun kjendte Guldlapen fra Ascanius, og ligeledes Wilsſon i fin Pro— 

dromus, henferte den til Slægten Coregonus. Dette gav Reinhardt An— 

ledning til, paa ovenangivne Sted at udvikle de ikke ubetydelige Forſkjellig— 

heder, iſer i Mundens Bygning, ſom finde Sted mellem Selten og Guld— 

lapen, hvorefter han holdt det nødvendigt, for denne ſidſte at oprette en ny 

Slægt, Silus. Men det ſynes aldeles at have undgaget hans Opmerk— 

ſomhed, at neſten alle de Ejendommeligheder, der karakteriſere Guld— 

lapen — de tandloſe Kjæbebeen, Beſkaffenheden af Plougftjærbeen og 

Tunge o. ſ. v. — gienfindes hos Slægten Argentina. Dette havde 

Nilsſon den Fortjeneſte at gjøre opmærffom paa i Obs. ichth. et cœt. “), 

hvor han derfor henforer den til ſidſtnevnte Slægt. Dog troer jeg ikke, at 

burde folge ham deri. Som Wilsſen ſelv paa det angivne Sted be— 

merker, har han ikke haft Lejlighed til at gjøre fig bekjendt med Cu— 

viers Beſkrivelſe af Middelhavets Argentina Sphyræna i Mémoires 

du Muséum I, 229 flgd., og er åltfaa vel bleven ubekjendt med den Om— 

ſtendighed, at denne ſidſte Fiſk favner Skjal“). Hvorvidt Kundſkaben 

om dette Forhold vilde have bragt ham til at forandre fin Anſkuelſe, 

kan jeg naturligvis ikke afgjere; men derſom man ikke ganſke vil ſtemme 

fig mod de Grundregler, ſom nu følges af de allerfleſte Ichthyologer, maa 

man viſtnok ſondre Guldlapen fra Argentina'en paa Grund af dens 

Sjæl, hvis Storrelſe er faa betydelig, at de gjøre Kroppen kantet, og 

ſom desuden beſidde en Ejendommelighed, der ikke forekommer hos nogen an— 

den Laxeart, at deres fremragende Deel er tet tornevoebnet. Deraf det af mig 

dannebe Slegtsnavn. At jeg ikke har troet mig forbunden til at optage for 

Guldlapen det f Reinhardt foreflaaede Slegtsnavn, der er temme— 

lig uheldigt, og ikke endnu har fundet Indgang i Videnſkaben, beroer 

paa, at Slægten af Reinhardt mere er antydet end begrundet, og at 

han, forſaavidt han angiver Sfjælnemærfer for den, kun adſkiller den 

fra Coregonus men ikke fra Argentina; hvorfor den hos ham egentlig 

falder ſammen med denne ſidſte Slægt, Jovrigt miskjender jeg ingenlunde 

det meget nære Slegtſkab mellem Acantholepis og Argentina. At Nar— É 

rell's hebridiſke Smælt flet ikke er andet end vor Guldlay, ſynes mig 

ſerdeles beſtemt at fremgage ſaavel af hans Beſkrivelſe, ſkjendt denne 

*) See Naturhiſtoriſk Tidsſkrift, I, 384. 

++) Le corps n'a point d”écailles visibles. Cuvier J. c. 
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er temmelig ufuldftændig og overfladiſk, ſom af det Zræfnit, han med— 

deler, hvorvel dette i visſe Dele er unejagtigt. At han henfører den til 

Slægten Osmerus, kan ingen Tvivl fremkalde, efterdi han beſkriver 

Kjcberne ſom tandloſe, og ſaaledes ſe lv lægger det Urigtige i fin Hen— 

forelſe for Dagen. J den Omſtendighed, at Parrell betragter den 

ſom en ny og ubekjendt Fiſk, have vi kun et nyt Erempel paa, hvor— 

lidet den nordiſke zoologiſke Literatur er kjendt af Englands Fauniſter. 

Denne Fiſk er i faa mange Henſeender udmeeket i fit 

Adre, at den, naar den maatte træffes ved vore Kyſter, ikke let 

vil kunne miskjendes, eller ſammenblandes med nogen auden 

Laxeart. J friſk Tilſtand har den en ſerdeles ſteerk og mod— 

bydelig Agurklugt “). 

Farven er morkt guldgul eller mesſinggul med oliven— 

farvet Ryg og Pande. Sjellelaagsſtykkerne have vel en me— 

get reen og ſmuk Solvfarve, men denne ſynes, efter min Er— 

faring, ikke at fremtræde i Fiſkens naturlige Tilſtand, men forſt 

efterat den gule Fidthud, der bedekker Gjellelaaget ligeſom en 

ſtor Deel af det ovrige Hoved, er fjeernet. Ojnenes Pupille 

ſortblaa, Hornhuden ſolvfarvet med broncefarvede Skygger. 
Finnerne hvidagtige, men beſtroede med utallige forte Punkter, 

der give dem et mere eller mindre grgaligt Udſeende. 

Udmaalinger. 

Totallenge: A 164“; B 171"; C153“ 3; 

ſtorſte Højde (foran Rygf. Begyndelſe): A 333“; B 34“; C 33%; 

Højde over Nakken: A 26““/; B 277; C 25%; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 113“; B 11“; C 11%; 

ſtorſte Tykkelſe (foran Rygf. Begyndelſe): A 22'73B 237"; C183“; 

Omkredſen ſamme Sted: A 717; B 8“; C 7"; 

Tykkelſen foran Halefinnens Rod: A 62“ ] B 4%; C 5775 

*) To Individer, ſom allerede havde været flere Timer, maaſkee endog 

en halv Dag, ude af Bandet, opfyldte et temmelig ſtort Verelſe 

ſaa aldeles med denne ejendommelige Stank, at Opholdet i det 

jaa at ſige blev ulideligt. 

EH 

Beſkrivelſe. 
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1 fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: A 34%; 

43% C372“ 

SE fra Snudeſpidſen til Nakken: A 28% B 3 M; 

det opſpilede Gabs Højde indvendigt: A 1% B 1437; C 12%; 

det opſpilede Gabs Brede indvendigt: A 101“; B 12%; C 93“); 

Mellemkjcbebenets Længde: A 5“; B 6“; C 5%; 

Overkjabebenenes Længde: A 97; B 1147; C 9“; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til dens Ledforbindelſe: A 143“ 3 

B 163“; C 133”; 

Afſt. fra Snudeſ. til forreſte Næfebor: A 6“; B 634.7; C 54% 3 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Nœſebor: A 1/3 B 17; C 1%; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Neſebor: A 47; B 4%; C43 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A 1“; B 13“; C 17; 

indbyrdes Afſtand mellem det bageſte Par Naſebore: A 53% B 

54% C 433 0 
Afſtand fra bageſte Naſebor til Øjets") forreſte Rand: A 7“ 

B 53775 C 6“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjets forreſte Rand: A 1333 

B 144% 3 C 13% 

Ojehulens Leengdegjennemſnit: A 19“; B 20“; C 183“! ; 

Øjets Laengdegjennemſnit: A 14“; B 153“; C 14%; 

Ojets Hojdegjennemſnit: A 14“; B 153“; C 14%; 

Pandens Brede mellem Øjnene fortil: A 11/7; B 12/7; C 103% 

Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 57; 

B 6“%%3 C 4377; 
Afſtand fra Øjets bageſte Rand til Forgjellelaagets bageſte Rand: 

A 54% ; B 63/3 C5 %% 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 612“; 
64% G 514 1% 

Rygfinnens eee A 14 ½“/; B 143“; C 14%); 

den oprejfte Rygfinnes ftørfte Højde; A 23“; B 263“ C 25% 

Afſtand mellem Rygfinnen og n 53“; B 53 “/; C 43“; 

Fidtfinnens Lengdeſtrkning: A 24/7; B 3% C 3%; 

Fidtfinnens Højde: A 677; B 54/7; C 53%; 

*) Ikke til Ojehulens forreſte Rand; Sjehulen er ſtorre end Sjet, og 

Maalet til den giver altſaa et forandret Forhold; dette maa og— 

faa mærkes ved de øvrige Maal til Siet. 
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Fidtfinnens Afſtand fra Haleſinnens Rod: 4 122“ B 15%3z 

C 12%3z 

Bryſtfinnernes Længde: A 26“; B 27“; C 25%; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 6“; B 5373 C 673 

Bugfinnernes Afſtand fra Snudeſpidſen: A 772“; B 8“3 C 73 “/; 

Bugfinnernes Længde: A 20“; B 20“; C 193“; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 6“; B 5%; C 675 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 112”; 

B 113% 30/103 ]; 

Gadborregionens Lengdegjennemſnit: A 4“; B 4%; C 3”; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 15“; B 153“; C 14%; 

den oprejſte Gadborfinnes ſtorſte Højde: A 11“; B 137; C 9 06 

Gadborf. Afſt. fra Halefinnens Rod: A 10“; B 11“; C 9277; 

1 Længde fra Roden paa Siderne til Spidſen: A 24/3 

B 3“; C 34%; 

Halefinnens Længde i Midten: A 8“; B 103“; C 9“. 

Hovedet, hvis Længde efter de ovenſtaaende Udmaalin— 

ger indeholdes lidt mere end fire Gange i Totallængden, og 

meget betydeligt overgaaer Kroppens ſtorſte Højde, er af en 

meget langſtrakt Form, idet dets Højde over Nakken ikke uds 

gjør ſonderligt mere end Halvdelen af dets Lengde. Panden 

er flad og bred; den ſkraaner kun meget ubetydeligt ned, hvor— 

imod Snuden fra Øjets forreſte Rand ſtiger ned med langt ſter— 

kere Skraaning, dog ſaaledes, at Skraaningen danner en Bue 

eller er konvex, ſkjondt kun i meget ringe Grad. Hovedets 

Sideflader konvergere lidt i Retningen ned og frem. Under— 

fladen er neſten horizontal indtil Underkjebens Artikulation, 

men ſtiger derpaa op med omtrent ligeſaaſtor Skraaning ſom 

den, hvormed Snuden ſtiger ned. Forreſt har Snuden en 

noget fladtrykket og bredt afrundet Form. Kjeberne ere 

omtrent lige lange, naar Munden er lukket, eller Underfjæben 

i al Fald kun ganffe ubetydeligt længer end Overkjeben. 

Ga bet er kun lidet, efterſom dets Højde, naar det opſpiles, 

indeholdes 33 Gange eller noget mere i Hovedets Længde; 
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Breden ſtaaer ikke betydeligt tilbage for Højden. Overkje— 

ben, af hvis forreſte Rand Mellemkjcœbebenene omtrent udgjere 

den ene Halvdeel, Overkjcebebenene den anden, rager paa Si— 

derne ud over Underkjceben, hvorimod denne ſidſte, ſom bemer— 

ket, rager ganſke lidt frem fortil. Paa Mellemkjœbebenene og Over— 

kjebebenene har jeg ikke kunnet opdage noget Spor til Teen— 

der; heller ikke findes bag Mellemkjcbebenene og foran Ploug— 

ſkjcerbenet det ſedvanlige Hudſejl udſpendt; Leberne ere til— 

lige ſmaa og tynde. Ogſaa Underkjeœben er aldeles tandlos; der— 

imod danner Foreningen af dens Grene fortil en tydelig Dob— 

beltknude, ſom foroven træder frem i Mundhulen, forneden 

viſer fig under Hagen. Plougſkjeœrbenet ligger ganfke uſed— 

vanligt ner bag Mellemkjebebenene, og er tillige ſterkt udvik— 

let; ved fortil at forene fig med Ganebenene danner det til— 

ſammen med disſe en bred, fortil fladt afrundet Bue, hvis 

forreſte Rand ſaavelſom endeel af Sideranden er væbnet med 

en enkelt Rekke for ſtorſte Delen meget ſmaa, tetſtillede Ten— 

der. Paa den forreſte Rand af Plougſkjcerbenet har jeg talt 

tyve Tender eller et Par flere, paa hvert Ganebeen 25 til 

henimod 30. Tungen, ſom ligger langt tilbage i Munden, 

og er meget ftærft adffilt fra Underkjcben, af langſtrakt og 

ſmal Form, flad, eller endog med Overfladen lidt udhulet for- 

til, har Randen af denne forreſte Deel væbnet med en Halvfreds 

af ti, forholdsvis ſtore, krumme Tænder. Oven i Munden 

findes paa hver Side to Knogler, ſom bære middelmaadigt 

ſtore, ſpidſe og krumme Tænder (nogle og tyve paa hver Side); 

lignende Tender findes paa den bageſte Deel af Svelgknoglerne 

i Underfjæben, men Antallet ſynes noget mindre (neppe en 

Snees paa hver Side). Snuden er fort; dens Længde til - 

Ojehulens forreſte Rand indeholdes omtrent fire Gange i Ho— 

vedets Længde, og ftaaer langt tilbage for Ojehulens Lengde— 

gjennemſnit. Nœſeborene ere temmelig ſtore, og ligge ganſke 

tæt op til hinanden, nærmere Ojehulen end Snudeſpidſen; det 
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forreſte Par har en noget elliptiſt Form med langt overvejende 

Hojdegjennemſnit; det bageſte Par er ſtorre, med Tilnermelſe 

i Omridſet til det Kredsdannede. Hududvidelſe af Randen 

viſer ingen af dem. Ojehulerne ere af Wgform, fortil noget 

tilſpidſede; de udfyldes tildeels af en Fidthud, efterdi Ojnene, 

deres overordentlige Storrelſe uagtet, ingenlunde ganffe optage 

dem. Ojnenes Længdegjennemfnit udgjor omtrent 1 af Hove— 

dets Længde, og de indtage næften hele Hovedets Højde, idet 

deres øverfte Rand ligger i Pandefladen, og den nederſte kun 

er fjernet meget lidt fra Hovedets Underflade. Gjelleaa b— 

ningerne ſterkt kloftede; deres overſte Rand ligger i Ryg— 

fladen, og er ſterkt indſkaaren i denne; forneden og ſortil nage 

de forbi Midten af Pupillen. Gjelleſtraalernes Antal 

i Regelen ſex “); de fem yderfte ere ſabeldannede; den lille 

inderſte kan paa Grund af dens linieagtige Smalhed ikke kaldes 

ſabeldannet, ffjøndt den er krummet ligeſom de foregaagende. 

Gjellebuerne ere bøjede omtrent til rette Vinkler; den 

yderſte bærer kun en Raekke Forlengelſer paa den Gjellebladene 

modſatte Side; Forlengelſerne fremſtille tynde, temmelig 

brede Blade, ſom i Enden blive ſterkt tilſpidſede, men ikke viſe 

Spor til Torne eller Tænder; jeg har talt tyve, tretten paa 

den horizontale, fyv paa den lodrette Deel af Buen; de ſidſte 

ere "meget mindre end de førfte; paa den anden Gjellebue voxer 

Forlengelſernes Antal til 26 (17 ＋9), og tillige fremtræder 

paa Buens lodrette Deel Spor til en indre Ræffe i fem me— 

get ſmaa Spidſer. Paa tredie Gjellebue ere begge Rakker 

tydeligt udviklede, den ydre med 25 (169), den indre med 

*) Hos alle de af mig underſogte Exemplarer, tre i Tallet, har jeg 

fundet fer Gjelleſtraaler paa hver Side, og der kan derfor ikke, 

iſer naar Wilsſons Tallinger hermed bringes i Forbindelſe, være 

nogen Tvivl om, at dette virkeligt er det normale Tal, hvor— 

vel Reinhardt, ſom kun har bemærket fem Straaler, er utilbøje= 

lig til at indrømme bette, 

* 
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atten (12+6) Forlængelfer. Den inderſte Gjellebue har i 

den ydre Rakke en Snees Forlængelfer (13+7), i den indre, 

ſom kun ftræffer fig over den horizontale Deel, tolv; og et 

ligeſaa ſtort Antal, ſom dette ſidſte, bemerkes langs Randen 

af Svelgbenene i Underkjceben. Forlengelſerne, ſom danne 

den indre Rakke paa de to inderſte Gjeellebuer, mangle ikke 

ganſke Torne. Bigjellen er meget ſterkt udviklet, og beſtager 

af talrige Traade (nogle og tredive). 

Rygfinnen begynder faa langt foran Midten af Total— 

længden, at ſelv dens ſidſte Straale endnu ikke nager denne. 

Dens Lengdeſtreœkning er kun ringe, og indeholdes tretten til 

fjorten Gange, eller endnu lidt mere, i Totallcengden; Højden 

derimod er temmelig betydelig, ſtundom neſten dobbelt ſaa ſtor 

ſom Lengdeſtrœkningen, og altid ſtorre end 2 af Kroppens ſtorſte 

Hojde. Forſte Straale ikke halvt ſaa lang ſom anden; denne 

kun ganffe Midt kortere end tredie, ſom er den lengſte; fjerde 

og femte aftage kun lidet i Længde; de folgende derimod ſterkt, 

faa at den ſidſte bliver lidt kortere end den forſte; forſte og 

anden Straale enkelte, de øvrige ftærft kloftede, den ſidſte gjærne 

til Roden. Straalerne ere forreſten i Forhold til Fiffens 

Storrelſe temmelig ſvage, ſidde ner hverandre indbyrdes, og 

have en meget tynd og ſvag Bindehud. Afſtanden mellem 

Rygfinnen og Fidtfinnen er betydelig, mere end fire Gange ſaa 

ſtor ſom Rygfinnens Leengdeſtrkning. Fidtfinnen har om— 

trent den ſedvanlige Halvmaaneform, og ligger langs hen ad 

Ryggen; dens Afſtand fra Halefinnens Rod er kun lidt ſtorre 

end Halens Højde tæt foran famme. Bryſtfinnerne ere 

anbragte meget lavt, tildeels endog i ſelve Bugfladen; deres 

Leengde indeholdes omtrent 75 Gange i Totalleengden, og de 

ere ſaaledes temmelig korte; deres Brede ved Roden indeholdes 

mere end fire Gange i Længden; med Spidſerne nage de ikke 

ganſke hen i Linie med Rygfinnens Begyndelſe. Formen har 

intet Uſedvanligt; forſte Straale kun lidt kortere end anden; 
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anden, tredie og fjerde de lengſte, indbyrdes omtrent lige 

lange; de folgende gradevis aftagende; ſidſte Straale enkelt, 

de andre kloftede (forſte dog kun ſvagt og temmelig utydeligt). 
Bugfinnerne, ſom ligge lidt bag Rygfinnens bageſte Rand, 

men endnu lidt foran Midten af Totallengden, indeholdes om— 

trent ti Gange i Totallengden, eller dog mere end ni Gange, og 

indtage langtfra ikke Halvdelen af Mellemrummet mellem deres Rod 

og Gadboret; Formen er temmelig bred (deres Brede ved Roden 

indeholdes tre til fire Gange i deres Længde), bagtil ſkraat af- 

ſkaaren. Anden og tredie Straale de lengſte, dog kun lidt 

longer end forſte; de folgende aftage kun meget fvagt, faa at 

der ingen betydelig Forſkjcel findes mellem Straalernes Længde; 

forſte Straale enkelt, de folgende bufkformigt forgrenede. 

Gadboret ligger langt tilbage (omtrent i 2 af Totalleeng— 

den), er temmelig lille, og ſkjules desuden tildeels af Skjellene; 

dets Form kredsrund; bag det en Fordybning af forholdsvis 

betydelig Storrelſe. Gadborfinnen er lille; dens Længde 

indeholdes tretten til fjorten Gange i Totallængden, og Hoj— 

den ſtager noget tilbage for Længden; den ophorer omtrent 

under Fidtfinnen, eller dog kun en lille Strekning bag denne. 

Forſte Straale omtrent halvt faa lang ſom anden, denne halvt 

ſaa lang ſom tredie, der er den lengſte; de folgende aftage 

gradevis, dog ſaaledes, at den ſidſte endnu er lidt længer end den 

forſte; de tre forſte enkelte, de ovrige buſkagtigt kloftede. Af— 

ſtanden mellem Gadborfinnens Ophor og Halefinnens Rod er 

gjærne lidt mindre end Halens Højde foran Halefinnen. 

Dennes Længde indeholdes omtrent 53 til henimod fer Gange 

i Tvotalfængden, men den er meget dybt indffaaren bagtil, faa 

at dens Længde i Midten indeholdes omtrent fire Gange i dens 

ſtorſte Længde; den gaaer temmelig langt op paa Siderne af 

Halefinnen, eller har et ikke ubetydeligt Antal Stotteſtraaler 

(jeg har talt elleve foroven, ti forneden). Af de egentlige 



108 

Straaler er den yderfte foroven og forneden enkelt, de øvrige 

meget ftærft forgrenede. 

Sidelinien er temmelig ſterkt iøjnefaldende, af horizon— 

tal Retning i fin hele Udftræfning; den ophører lidt for Hale— 

finnens Rod. 

Skjellene ere af en ſerdeles betydelig Storrelſe, hvilket 

allerede tilſtrœekkeligt tilkjendegives derved, at der kun findes 

tre Rekker mellem Sidelinien og Rygfinnen, og ligeſaa mange 

mellem Sidelinien og Bugfinnerne. Hos et Exemplar af ſyt— 

ten Tommers Længde vare de ſtorſte Skjel ti Linier høje, 

ſyv Linier brede”). At der desuagtet kan tælles henimod 70 

Skjel langs Sidelinien, berver derpaa, at de ere taglagte i 

en faa ſtcerk Grad, at fun: forholdsvis en lille Deel af dem 

rager frit frem bagtil. Et meget ſtort Antal af Skjellene 

(den anden og tredie Ræffe ovenfor Sidelinien og den anden 

og tredie Rekke nedenfor) ere, paa Grund af deres Storrelſe, 

ſom ellers vilde hindre dem i at flutte til Kroppen, paa Mid— 

ten bøjede lidt til en meget ſtump Vinkel, hvorved Kroppen 

faaer den ovenfor omtalte, kantede Form. Skjallene ud— 

merke fig ievrigt ved en ſeregen ravgul eller horngul Farve, 

til hvilken viſtnok Fiſtens Guld- eller Mesſingfarve ſkyldes. 

Skjondt de viſe ſerdeles betydelige Modifikationer i Omridſets 

Form, kan man dog overhovedet falde dem halvmaanedannede, 

idet de fleſte have meget ſtorre Højde end Brede, den forreſte 

Rand lodret eller lige afſkaaren, den bageſte ſtœrkt udbojet og 

afrundet. En Vifte, dannet af faa Straaler, fremtræder 

vel hos enkelte, ifær af de mindre Sfjæl, fuldkomment beſtemt, 

men hos de allerfleſte Skjæel forſvinder den enten ganfke, eller 

*) Dette gjelder Sidernes Skjel; Sfjællene under Bugen ere tildeels 

betydeligt ſterre. De, ſom ligge nermeſt bag Bugfinnerne, har 

jeg fundet af fjorten Liniers Længde og af over ofte Liniers Brede, 

De mindſte Skjal findes ved Roden af Finnerne og paa den for— 

reſte Deel af Struben, ſom ſkjules mellem Gjallelaagene. 
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bliver dog meget utydelig, De foncentriffe Ringe eller Vext— 

ringene ere ſerdeles fine og derfor meget talrige; jeg har 

kunnet telle mere end 80. Paa den bageſte Deel af Skjellene, 

ſom rager lidt frem, forſvinde disſe Ringe, hvorimod ſmaa, 

meget ſpidſe, ligebagudrettede Torne exe anbragte paa denne i 

tætte Tværræffer; Rekkernes Antal forfſkjelligt (fem, ti, fem— 

ten o. ſ. v.). Et langſtrakt og tilſpidſet Skjcel ved Roden 

af Bugfinnerne paa deres ydre Side har jeg ikke bemærket her 

ſaaledes ſom hos andre Laxearter. 

Mellemkjebebenene ere temmelig ſmaa, krummede, af 

langſtrakt og ſmal Form (deres ſtorſte Brede indeholdes fem 

Gange eller derover i deres Længde) ; mod Enden danne de pludſeligt 

en meget tynd Spidſe. Overkjœbebenene have neſten 

Mellemkjcbebenenes dobbelte Længde; foroven ere de meget til— 

ſpidſede og kun forſynede med en lille Leddeknude; efterhaanden 

tiltage de i Brede, ſkjondt med nogen Uregelmasſighed, og 

ende med en meget ſtor, ſpade- eller ſkuffedannet Udvidelſe; Bi— 

knogle bagtil favne de ganſke. Af de ſyv Knogler, ſom danne 

Infraorbitalkjeden, ere de tre forreſte temmelig langſtrakte og 

ſmalle, den fjerde firkantet (dog noget uregelmesſigt) med om— 

trent ligeſtor Højde og Brede, den femte lille og trianguler, 

de to ſidſte ganſke liniedannede; langs den bageſte Halvdeel af 

forſte Ojeknogle fremtræder en meget ſkarp Kjol, ſom fortfætter 

fig; paa anden og tredie, og iſer er meget ſteerkt fremtrædende 

paa anden: den forſvinder paa de folgende Knogler. Ploug— 

ſkjerbenets forreſte Rand er bred og aldeles lige afſkaaren. 

Pandebenet ganfke fladt, uden noget Spor til Kjol langs Mid— 

dellinien. Forgjellelaaget er ikke halvmaanedannet men 

vinkelformet. Vinkelen omtrent lig en Ret eller lidt min— 

dre; dens lodrette Been meget kortere end det vandrette; dette 

ſidſte forneden i hele Længden udhulet af en dyb og bred Rende, 

det ſorſte gjennemboret af tre Slimkanaler, der alle ere rettede 

opad og lidt bagud. Gjellelaagsſtykket er meget tyndt 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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og ſtjclagtigt (hvad ogſaa gjælder de følgende Dele af Gjælles 

laaget), af kjendeligt ſtorre Højde end Brede, foroven jævnt 

afrundet, forneden langt bredere end foroven, ſkraat afffaaret ; 

den bageſte Rand har en lille Indbojning eller Bugt. Un⸗ 

dergjellelaaget langſtrakt og ſmalt, med den bageſte-vverſte 

Vinkel ſkarpt fremtrædende, den bageſte-nederſte afrundet eller 

forſvindende, den forreſte-»verſte Vinkel uddragen foroven til en 

ſtor fodret Spids. Mellemgjellelaaget er endnu mere 

langſtrakt og ſmalt end Undergjellelaaget, af betydelig Længde, 

fortil noget tilſpidſet. Overſkulderbladet har en temme— 

lig langſtrakt Form; dets nederſte Green er tynd, men viſer en 

ikke ubetydelig Üdvikling i Længden; Hovedſtykket af Knoglen, 

eller den Deel, hvorfra Grenene udgaae, er i hele fin Længde 

gjennemboret af en Slimkanal af betydelig Vidde. Det 

egentlige Skulderblad har en meget langſtrakt og ſmal 

Form, og er forneden afrundet; dets overſte Ende gjennembores 

af en Slimkanal, og dets ydre Flade viſer i den allerſterſte 

Deel af Lengden en meget tydelig Kjol, ſom lober noget bag 

den forreſt Rand. Den ravnenebdannede Fortſettelſe 

beſtaaer af tre ſkjælagtige Knogler, af hvilke den overſte er 

noget afrundet og kun har lidt ſtorre Længde end Brede; den 

anden er meget langſtrakt firkantet, forneden ſkraat afſkaaren; 

den tredie endelig beſtaaer af to Dele, en overſte temme— 

lig bred, noget oval, og en nederſte lang, ſmal, krum, der 

Danner ligeſom en Hale. Armen har, ligeſom hos de øvrige 

Laxearter, en Biknogle, ſom ſtiger op fra Foreningslinien af 

Ulna og Radius, og forbinder ſig med Overarmens forreſte 

Rand. Rygraden har jeg fundet beſtaagende af 66 Hvirv— 

ler, af hvilke 45 tilhøre Bughulen, 21 Halen. En dobbelt 

Rakke Ribbeen iagttages; den overſte Rekke begynder allerede 
med ſorſte Hvirvel, og beftaaer af 37 Par eller maaſkee nogle 

flere, men her maa mærkes, at kun de tyve forſte Par ere 

hæftede til temmelig ſterkt udviklede Sidefortſettelſer af Hvirv— 



111 

lerne, hvorimod de folgende blot ere hæftede til Hvirvlernes 

Corpus, de allerbageſte endog kun ved et Ligament ſtage i 

Forbindelſe med Hvirvlen. Den nederſte Rakke begynder med 

tredie Hvirvel, og beſtaaer altſaa af 43 Par. Hvirvlernes 

opſtigende Tornefortſœttelſer ere meget lave indtil 

Rygfinnens Ophør; under Rygfinnen ere de kloftede i to vidt: 

adſkilte Sidegrene, mellem hvilke Interſpinalbenene trænge ned. 

Interſpinalbenene begynde med forſte Hoirvel, og ere 

indtil Rygfinnen meget tynde, flade og noget pladedannde, iſcer 

de førfte; Rygfinnen har tolv Interſpinalbeen; det forſte af 

disſe ſtotter fig til trettende Hvirvels opſtigende Tornefortſet— 

telſe. Halen viſer vel Heterocerei, dog kun i ringe Grad, 

idet det kun er den ſidſte Hvirvel, der bojer ſig opad. 

Bughulen er i Lengde omtrent lig med Dyrets halve 

Totallcengde; naar den aabnes, viſer den et kulſort Overtrek, 

under hvilfet dog findes et hvidt, metal: eller perlemoderglind— 

ſende. Leveren meget lille, liggende til venſtre Side un— 

der Spiſeroret, bagtil tilſpidſet men ikke tydeligt deelt i Lapper. 

Galdebleren i Forhold til Leveren temmelig flor, ſekdannet. 

Spiſeroret fort men ligeſaa vidt ſom Maven, indvendigt 

ikke, ſom ſedvanligt, forſynet med fremragende Lengdefolder, 

men i disſes Sted med et ſtort Antal rakkevis ſtillede, tem— 

melig ſtore, koniſke Papiller (jeg har kunnet ffjælne ſytten 

Papilrœkker). Maven temmelig flor, ſaekdannet, i den 

forreſte Deel forſynet med adſkillige, dog temmelig ſmaa 

og utydelige Lengdefolder, der i den bageſte Deel ganſke for— 

ſvinde. Portnerdelen fremadrettet. Tarmen temmelig 

tynd, lige bagudrettet uden Bugtninger (naar den ſorſte Boj— 

ning ved Portnerdelen fraregnes), og altſaa af lige Længde med 

Bughulen. Bag Portneren er til den forreſte Deel heftet 

endeel (omtrent en Snees“) temmelig lange men tynde Blind— 

*) Paa Grund af Exemplarernes flette Tilſtand kan jeg ikke nejag— 

tigt angive Blindtarmenes Antal. 

Indre Byg— 
ning. 
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tarme. Wggeſtokkenes Form og Generationsforholdet 

overhovedet ſom hos Laxearterne i Almindelighed. S vom me⸗ 

blæren indtager neſten hele Bughulens Længde, eller ophører 

ſorſt et lille Stykke foran dens bageſte Ende; dens Form er 

langſtrakt, teendannet eller trind og i begge Ender noget til— 

ſpidſet; den beſtager af en temmelig tyk, læderagtig Hud, ſom 

er bedekket med en ſteerkt ffinnende Solofarve ſaavel paa den 

indre ſom paa den ydre Flade, og paa denne ſidſte tillige viſer 

et ſerdeles ſtort Antal ſmaa Tværftriber. Forbindelſeskanal 

mellem Svommeblere og Spiſeror har jeg ikke med Sikkerhed 

kunnet iagttage formedelſt de indre Deles flet konſerverede 

Tilſtand. N 
Gauldlaxen nager paa Norges Veſtkyſt en Længde af 13 

til to Fod, hvorimod de i Kattegattet fangede Exemplarer, ſaa— 

vidt min Erfaring gaaer, ere langt mindre. Da jeg ikke har 

hort Noget om denne Fiff nord for Stat, mener jeg, at Grend— 

ſen for dens Udbredelfe foreløbigt kan ſettes mellem dette For— 

bjerg og Kattegattet i den ene Retning og i den anden mellem 

Norges og Skotlands Kyſter. Om dens Levemaade og øvrige 

Forhold er endnu neſten Intet bekjendt. 

Nedenſtaaende Træjnit fremſtiller et af Sideliniens Skiel noget forſterret. 
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Larefilden (Maurolicus Cocco). 

Formen er langſtrakt og ſammentrykket, men erholder 

ved den temmelig forte Snude og de forholdsvis ſtore 

Øjne et noget plumpt Udtryf. Farven ſologlindſende, 

med gule Pletter i Rekker. Legemet ganſke uden Skjel, eller 

blot forſynet med enkelte triangulere paa Siderne af Bugen. 

Kun Mellemkjœbebenene danne Mundranden foroven. 

Gabet af Middelſtorrelſe, blot paa Mellemkjcbebenene, den 

fremragende Underkjabbe og Ganebenene væbnet med meget 

ſmaa Tender. To Par tetſtillede Neſebore. Gjelle— 

ſpalterne vidt kloftede. Gjelleſtraalernes Antal ni 

eller ti (?). Fire Par frie Gjellebuer; Bigjellen tyde⸗ 

ligt fremtredende. Rygfinnen anbragt omtrent over Bug— 

finnerne. Fidtfinnen ſerdeles lille, af trævlet Bygning. Si— 

delinien kun lidet ſynlig. 

Müllers Laxeſild (Maurolieus Mülleri Gmel “). 

Hojden indeholdes omtrent fem Gange, Hove— 

bets Længde omtrent fire Gange i Totallengden. 

+) Det ſyſtematiſke Glægtsnavn har Cocco dannet af en Mands 

Navn. Da ingen danfk, eller overhovedet nordiſk, Trivial-Bencv— 

nelſe hvaes for de herhidherende Former, foreſlages, indtil et bedre 

findes, det ovenſtagende danſke Slegtsnavn, der idetmindſte ans 

tyder de naturlige Slegtſkaber. 

) Denne Fift forekommer ikke blot paa den norſke Kyſt, men er lige— 

ledes truffen i Kattegattet paa den ſvenſke Kyſt, og tilhører ſaaledes 
Danmarks Fiſte, III. 8 

Artsmerke. 
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Snuden lige, tilſpidſet, i Lengde ſtemmende o m⸗ 

trent med Ojets Lengdegjennemſnit eller med 4 

af Hovedets Længde. Rygfinnen i Midten af To: 

tallængden, lige over Bugfinnerne. Ingen Skjel. 

To Rekker gule, meget iojnefaldende Plætter paa 

hver Side langs Bugen, af hvilfe den nederſte 

indtager hele Kroppens Længde, den overſte kun 

dens forreſte Halvdeel. 

muͤller's Prodr. n. 415: Salmo maxillis edentulis, inferiore 
longiore, ventre punctato. 

Pennant, brit. Zool. III, 467: Argentine. 

Gmelin, Syst. nat. Linnæi, ed XIII I, 1378 n. 50: Salmo 

Mülleri. 

Strøm, Naturh. Selſk. Skrift. II, 2, 15: Eperlanus eller Osmerus 
Artedi. - 

Wilsfon's Prodr, S. 26: Scopelus borealis. 

— observationes ichthyologic pag. 9: Se. borealis. 

Parrell, brit. ſishes II, 94: Sc. Humboldtii. 

Afbildninger. Strom, I. c. tab. 1 fig. 2. 

Bemærtn. 
ti 

Synonym. 

Naar man erindrer fig Muͤllers Bemærkning vaa det citerede Sted, at 

han næmlig har modtaget den under n. 415 opſtillede nye Art af Strom; 

og dermed forbinder, at Strøm ligeledes udtrykkeligt udhaver, at han 

har ſendt muͤller den i Naturh. Selſkabets Skrifter paa ovenanforte 

Sted beſkrevne og afbildede Fiſk for Udgaven af Prodr. Zool. danicæ: 

faa bliver der vel, uagtet Strom ikke henviſer til Muͤllers Prodro— 

mus, ingen Anledning til Tvivl om, at de begge have den ſamme Fiſk 

upaatvivleligt ogſaa vor Fauna. Imidlertid optager jeg den uden 

Nummer, eftevdi endnu intet Exempel paa, at man har fanget den ved 

vore Kyſter, er mig bekjendt. — Jeg har kun haft Lejlighed til 

at underſoge et eneſte Individ af denne Art (fra Bergensegnen), og 

dette kun temmelig ufuldſtendigt, efterdi det maatte ſkaanes; hvilket 

maa forklare Manglerne i den folgende Beſkrivelſe, og at jeg ikke 

engang kan indlemme Finnernes Straaletal i Artsmerket. 
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for Oje; iſer da Udtrykkene i Millers Diagnofe: ventre punctato, 

ikke kunne anvendes paa nogen anden bekjendt ſkandinaviſk Fiſfk. Muͤller be- 

tegner rigtignok Kjcberne ſom tandloſe, men dette beroer vel kun paa, at de 

ſerdeles ſmaa Tander ikke have været tydeligt udtrykte paa den ham af 

Strøm overſendte Tegning (ſelve Fiſken ſynes han nemlig ikke at have 

erholdt). — Hvor liden Autoritet man forreſten kan være tilbøjelig til 

at indrømme Gmelin, bliver det dog nødvendigt, at optage hans Arts— 

navn; da det paa den ene Side er utvivlſomt, at hans S. Mulleri ev 

identiſk med Muͤllers S. maxillis edentulis, paa den anden Side vel 

kan anſees for afgjort, at dette er det ældfte ſyſtematiſfke Navn, ſom er 

tillagt Arten. Naar Faber forener den müller-gmelinſke Art med 

Lodden, feer jeg, ſom allerede ovenfor (S. 24) bemerket, ikke den fjcer— 

neſte Anledning dertil; Faber har heller ikke i ringeſte Maade kunnet 

motivere denne Forening. — Ved at ſammenligne Stroms Beſkrivelſe 

med det mig tilgjeengelige Exemplar, finder jeg den ſparende meget vel, 

kun paa det angivne Straaletal nær. Derimod er hans Afbildning i ad— 

ſkillige Henſeender afvigende, hvad dog maaſkee tilſtrœkkeligt kan forklares 

af hans Ukyndighed i Tegning. Ogſaa Wilsſon's og Pennant's korte 

Beſkrivelſer ſtemme, med Undtagelſe af Straaletallet “), temmelig vel med 

hvad jeg har iagttaget, Men, da Middelhavet beſidder et ikke ringe Antal 

temmelig nerſtagende Arter, og da den gronlandſke Scopelus glacialis 

Reinh. er meget forſkjellig fra den her beſkrevne Fiſk, vilde det vel ikke være 

ganſke urimeligt at formode, at ogſaa Skandinavien maaſkee kunde beſidde flere 

Scopelini; hvorfor det viſtnok vilde være i Videnſkabens Interesſe, at 

talrige Individer af denne lille Fiſk maatte blive ſamlede og nøje ſam— 

menlignede. Endnu maa jeg her gjøre opmerkſom paa, at Bonaparte 

(Iconograſia della Fauna italica, Tomo terzo, under Scopelus Benoiti) 

troer at kunne henføre den af Pennant og Wilsſon beſkrevne nordiſke 

Scopelus til Slægten Scopelus i fnævrere Betydning, ſaaledes ſom denne 

af ham ſelv karakteriſeres. Hvad der kan have ledet omtalte berømte Ich— 

thyolog i denne Vildfarelſe, kan jeg ikke angive; men viſt er det, at 

den nordiſke Fiſk ikke kan henføres til nogen anden blandt de af ham ans 

tagne Slægter end til Maurolicus, medens Scopelus fjœrner fig betyde— 

ligt ved Skjelbedekning og Gabets Steorrelſe. — Det ovenſtaagende 

Traſnit er efter Pennant. 

*) Vilsſon angiver netop ſamme Straaletal ſom Pennant, og har 

derfor rimeligvis i dette Punkt blot udſkrevet denne. 

8 * 
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J Udfeende viſer denne lille Fif temmelig megen Lig— 

hed med en Sildeunge. Det Exemplar, ſom jeg har for 

mig, er ſaaledes farvet: Ryggen merkt rodligbrun, Siderne 

ſolvglindſende, Bugen lidt morkere og mattere, tinfarvet; der 

finder ingen gradevis Overgang Sted mellem Ryggens og Si— 

dernes Farve, men disſe ſtage ffarpt i Modſetning til hinan— 

den. Hovedet er ovenpaa og foran Øjnene hvidt, dog Snude— 

ſpidſen ſortagtig eller morkeblaa; Kinderne og Gjellelaagene 

have en ſerdeles ſterk Solvglands. Ojets Pupille er ſortblaa, 

Hornhuden ſolvfarvet, dog med den bverſte Rand ſortagtig. 

Bugen har flere parallellobende Lengderekker af temmelig ſtore, 

rundagtige eller ovale, ſkarpt begrendſede, gulagtige, metal— 

glindſende Platter; foran Bugfinnerne findes fire ſaadanne 

Ræffer, to paa hver Side; bag Bugfinnerne kun en paa hver 

Side. Hver af Rakkerne foran Bugfinnerne beftaaer af om— 

trent tolv Plœtter, hver bag Bugfinnerne af omtrent tredive. 

Raekkerne ere iøvrigt ikke fuldkomment regelmesſige; de overſte 

foran Bugfinnerne nage fortil lidt frem foran de nederſte, og 

krumme ſig fortil lidt nedad; de bag Bugfinnerne anbragte 

Rakker lide paa to Steder en lille Afbrydelſe, og en enkelt Plæt 

træder lidt udenfor Rekken. Endnu kan med Henſyn til For- 

men merkes, at Pletterne i de overſte Rekker foran Bugfin— 

nerne foroven ere forſynede med en lille, ligeopadrettet Spids. 

Finnerne ere alle hvidagtige, kun at Halefinnen ved Roden vi— 

fer en mork Tvarſtribe. 

Üdmaalinger. 

Totallengde: 25“; 5 

ſtorſte Højde (omtrent over Spidſen af Bryſtfinnerne): 547; 

Højde foran Halefinnens Rod: 1477; 

ſtorſte Tykkelſe: 2477; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gjallelaagets bageſte Rand: 67”; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Øjets forreſte Rand: 135 

Øjets Lengdegjennemſnit: 13“; 
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Sjets Højdegjennemfnit: 2”; 

Afſtand fra Sjets bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 
2 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: 124"; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: 24"; 

Rygfinnens ftørfte Højde: 217"; 

Afſtand mellem Rygfinnen og Fidtſinnen: 13 

Afſtand mellem Fidtfinnen og Halefinnen: 11/3 

Bryſtfinnernes Længde: 34! 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: 12%; 

Bugfinnernes Længde: 2“; 

Afſtand mellem Bugfinnernes Spidſe og Gadborfinnen: 47; 

Gadborfinnens Længde: 12/3 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: 14/3 

Afſtand mellem Gadborfinnen og Halefinnen: 54 “3 

Halefinnens Længde: 34“. 

Hovedets Lengde indeholdes omtrent fire Gange i To— 

tallceengden, og er lidt ſtorre end den ſtorſte Højde. Det er 

temmelig ſterkt ſammentrykket, noget tilffrærpet forneden, med 

jævnt nedſtigende Pande og ſterkt opſtigende Underkjebe. Denne 

ſidſte lægger fig, naar Munden er lukket, lidt frem foran Over— 

kjceben. Mundſpalten nager ikke hen under Ojehulens 

forreſte Rand. Tænderne ſerdeles fmaa (næppe iagttagelige 

meden temmelig ſterk Lupe), kegledannede, ſom det ſynes kun ſtillede 

i en Rakke. Snudens Længde til Ojets forreſte Rand udgjor 

omtrent 3 af Hovedets Længde, og er lig med Sjets Længde. 

Neſeborene ligge meget nærmere Ojehulerne end Underkje— 

bens Spidſe; det forreſte nærmer fig det Kredsrunde, det bageſte 

er ſpalteagtigt men længer end det forreſte. Ojet ſtort, 

ſkjondt det ikke udfylder den fortil tilſpidſede Ojehule, kreds— 

rundt eller ſpagt elliptifk, idet Højden ſynes at være lidt ftørre 

end Længden; dets overſte Rand ligger omtrent i Pandefladen, 

og dets Højde overgager temmelig meget Pandens Brede mellem 

Ojnene. 
* 
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Kroppen ſterkt fammentryffet, dog med ſtumpt afrundet 

Ryg⸗ og Bugflade, bagtil gradevis tilſpidſet eller aftagende 

i Hojde. Rygfinnen begynder omtrent i Midten af To— 

tallengden; den har kun en ringe Lengdeſtrœkning likke ſtort 

mere end ß af Totallcengden), og Højden overgager næppe 

Længden; Straalernes Antal beløber fig, ſaavidt jeg har ve— 

ret iſtand til at iagttage, kun til fer eller fyn"), og de ſynes 

allerede med den anden at nage deres ſtorſte Højde. Fidt— 

finnen er anbragt langt bag Rygfinnen, og er faa lille, at 

den meget let undgaaer Opmeerkſomheden “ ), naar ikke Lupen tages 

til Hjalp Bryſtfinnerne, hvis Længde indeholdes mellem ſyv 

og otte Gange i Totallengden, have en temmelig langſtrakt og til— 

ſpidſet Form, og ſynes at beftaae af femten til ſexten Straaler. 

Bugfinnerne ere tilfeſtede omtrent i Midten af Totallængden, 

eller kun lidt foran denne; de ere forte, idet deres Længde næppe 

udgjor 12 af Totallcengden, men nage dog næften Gadborfinnen 

med Spidſerne; Antallet af deres Straaler ſynes mig at vere 

ſyv eller hojſt otte. Gadborfinnen er anbragt meget langt 

foran Fidtfinnen, har kun ringe Storrelſe og faa Straaler 

(jeg har talt ſyv **), af hvilfe den forſte lille er en Pigs 

ſtraale. Halefinnen er forholdsvis temmelig ſtor, da dens 

Længde kun indeholdes fer til fyr Gange i Totallcengden; For— 

men noget langſtrakt, ſmal og bagtil dybt indſkaaren til to 

tilſpidſede Flige; Straaletallet ſytten foruden de korte paa 

Siderne. 5 

Kroppen er hos denne Fiſk bedæffet med en meget tynd og 

ſkrobelig Hud, der vel ligger i Folder, faa at den danner firkantede 

*) Strøm angiver 9. 

*) Hvorfor den heller ikke fees paa det foranſtagende Træfnit. 

) Strøm tæller ti, Wilsſon endog femten, hvilket Tal dog rime— 

ligvis, ſom ovenfor bemerket, er udſkrevet efter Pennant. 
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Felt eller Tavl, men ikke, ſaavidt jeg har kunnet bemærfe, 

viſer ringeſte Spor til Skjel. Sidelinien træder kun me— 

get ſvagt frem, og dens Slimkanaler ere ikke tydelige. For— 

ſaavidt den kan forfolges, har jeg fundet dens Retning tem— 

melig horizontal. 



Artsmerke. 

XIV. Malle-Familien. 

Den egentlige Malleflægt Gilurus Cup.). 

Hovedet mere eller mindre fladtrykket, Kroppen og iſeer 

Halen ſammentrykkede. Ingen Fidtfinne. Rygfinnen 

meget lille, uden tydelige Pigſtraaler, anbragt langt fremme. 

Gadborfinnen indtagende en betydelig Strekning af Bus 

gens Længde, undertiden gaaende i Et med Halefinnen. Kar— 

detender paa Kjeberne, foran paa Plougſkjcerbenet og paa 

Svælgbenene. Ingen Skjel; Legemet blot bedekket af en 

blød Hud, uden Beenſkjolde paa Krop eller Hoved. 

78 de Art. Den europeiſke Malle (Silurus Glanis Linn). 

Hovedets Længde indeholdes omtrent fem 

Gange i Totallengden, og dets ftørfte Brede ud— 

gjør omtrent å af dets Længde. Underfjæben fjen- 

deligtlænger end Overkjeben. Sex Skjeggetraade, 

fire paa Underkjeben og to paa Snuden, hvilke 

ſidſte overgage de andre betydeligt i Længde, naae 

forbi Bryſtfinnernes Spidſer, og indeholdes mos 

get over tre Gange i Totallengden. Øjets Gjen— 
nemſnit indeholdes ti Gange eller mere i Hovedets 

Længde. PIvougffjærbenetg Tandkarde ikke af— 
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brudt paa Midten. Bryftfinnerneg Vigftraale 

faugtandet paa den indre Rand. Gadborfinnen 

lobende ſammen med den afrundede Halefinne. 

Finnernes Straaletal er 

Rygf. 3; Bryſtf. 75; Bugf. 12; Gadborf. 86; Halef. 197%). ; 

(3-4) 1 150 (11-13) (34-36) (18-19). 

Schonevelde, Side 69: Silurus. Synonymi. 

Worms Muſeum Side 277: Silurus. 

Bartholin, Med. Dan. dom. pag. 276: Silurus. 

Pontoppidans Atlas, I, 652: Silurus Glanis. 

muͤllers Prodr. n. 403: Sil. Glanis. 

Zolm i Videnſk. Selſk. Skrift. XII, 133: Mallen. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 134: der gemeine Wels. 

Pontoppidans Atlas, I tab. XXVII (flet); Zolm J. s. c.; Afbildninger. 

Bloch, die Fiſche Deutſch. tab. XXXIV. 

Synonymien er her uden alle Vanſkeligheder. Kun kan mærkes Bemorkn. 

en af Zolm (I. s. c. S. 140 Anm. u) fremſat Gisning, „at den Fiſk, Senone 

Zans Lenborg taler om i fin Beretning om Skanderborg, 1727, og 

falder Stor-Zovdet-Kunde, har været Mallen, om hvilken der tales 

ſaaledes: | 

Stor-Hovdet-Kunde, ſom ej let 

J andre Lande findes“ o. ſ. v. 

Jeg ſkal ikke beſvœre Leſeren med en ſtorre Prøve af Sans Lenborgs 

Poeſi, men ſom min Mening blot tilføje, at Lonborgs Kunde ikke kan 

være nogen anden Fiſk end Kvabben (Lota vulgaris Cuv.), hoilken, efter 

*) Hos de tre Exemplarer, jeg har haft til min Raadighed, fandt 

jeg Straaletallet ſaaledes: 

Totall. 103“3 Rygf. 43 Bryſtf. 17; Bugf. 133 Gadborf. 863 Halef. 1 

— 83“; — 3; — 14; — 12; — 84; — 18. 

— 73“; — 3; — 16; — 11 — 853 — 19. 

Angivelſerne ere iovrigt hos de forſkjellige Forfattere faa af— 

vigende, at der næppe efter disſe kan foretages noget heldigt For⸗ 

ſog paa at faſtſctte det normale Straaletal. 



Benævnelfer. 

Beffrivelfe. 

— 
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hvad mig er berettet, nu i Skanderborg-Egnen kaldes Knude (ſee 

ovenfor II, 170). 

Jeg fjender ingen andre danſke Benævnelfer for denne 

Fiſk end Malle. Om denne er oprindeligt danſk, kunde 

viſlnok, efter Fiſkens Sjeeldenhed hos os, ſynes tvivlſomt. 

Da den forekommer langt jævnligere i Sverige, hvor den kal— 

des Mal, vilde det maaſkee ikke være urimeligt at formode, 

at Navnet er hentet derfra. Hvorvidt iovrigt disſe nordiſke 

Navneformer kunne anſees for beſlegtede med de ældre tydſke: 

Wal, Waller og Weller, maa jeg lade uafgjort. 

Mallen har baade i Form og Farve temmelig megen 

Lighed med Kvabben (II, 169 flgad.), faa at man ret vel efter 
denne Fifi kan danne fig en Foreſtilling om den, naar man 

blot tænfer fig den anden Rygfinne borte. 

Farven har jeg fundet mørft olivenbrun paa Ryggen 

og endnu morkere paa Hovedets Overflade og Sider, hvidag— 

tig under Bugen, dog tildeels beſtroet med utallige ſortagtige 

Punkter; Siderne marmorerede med ſortagtige Pletter paa 

en Grund af lyſere Olivenfarve; Finnerne morkt olivenbrune, 

Bryſtfinnerne ved Roden med en ſtor fort Plat, ſom omgives 

af en lyſere Kreds; ogſaa Bugfinnerne ere ved Roden morke, 

og blive derneſt ligeſom pludſeligt lyſere. Pupillen ſortblaa, 

Hornhuden broncefarvet. Hos friſke Exemplarer er Huden 

meget flimet og klebrig. 

Udmaalinger. 

Zotallængde: A 103“; B 717; € 81”; 

ftørfte Højde (over Bryſtfin. Midte): A 223“ ; B 163“ 3 C 183“//; 

Heojde over Nakken: A 15“; B 11“; C 123“; 

Højde foran Palefinnens Rod: A 6“; B 43 “% C 4%; 

ſtorſte Tykkelſe (over Bryſtfinnernes Rod eller Gjællelaagenes ba— 

geſte Rand): A 19, ] 133“%/ 3 C 15%; 

Tykkelſe foran Halefinnens Rod: A 1“; B 3275 € 375 
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ftørfte Omkreds: A 517; B 33/3 C 33"; 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe“) til Gjellelaagets bageſte Rand: 

A 263“; B 18“; 6 20¼3 

fra Underkjcbens Spidſe til den bageſte Rand af Crista occipitalis: 

A 18%; B 131““TC 1447/3; 

Underkjebens Fremragning foran Overkjabben: A 13“; B 3/3; 

G 

det opſpilede Gabs Højde: A 124"; É os 

det opſpilede Gabs Brede: A 123"; 955 

det lukkede Gabs Brede (fra 59 005 til Mundvig): A 16“; B 

1% % 012% 

Længden af Snudens Skjeggetraade: A 317; B 24“/; CG 22“; 

Længden af Underkjcbens forreſte Skjeggetraade: A 9“; B 

r 

Længden af Underkjoebens bageſte Skjeggetraade: A 12“; B 

10“%/; C 9%; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til forreſte Nœſebor: A 53/3 

BB; 

Gjennemfnit af forreſte Næfebor: A “/; B 47"; 

indbyrdes Afſtand mellem det Feten TE N A 7%/z B 

53% 3 € 54"; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Naeſebor: A 3.“ B 21"; 

C 24½¼% 
Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A 1% B 3½¼%3 
indbyrdes Afſtand mellem de bageſte 1 00 A 72%; B 54/5 

G 6477; 

Afſtand fra bageſte Næfebor til Øjets forreſte Rand: A 24/7; B 

14% C 2%); 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Øjets forreſte Rand: A 103“; 
B 7/3 

Ojets Lengdegjennemſnit: A 21/7; B 14““/; C 2"; 

Øjets Hojdegjennemſnit: A 2/73 B 13; 

Pandens Brede mellem Ojnene: A 123“; B 91/7; C 103“); 

fra Underkjebens Spidſe til Rygfinnens forreſte Rand: A 3”; 

28%; 

*) Det er: fra Midten af Underkjcbens forreſte Rand, ligeſom i de 

folgende Maal, hvor dette Udtryk forekommer. 
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Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 1177; B 13/75 C 177; 

Rygfinnens Højde: A 8'”; 5 5 e 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 63“; B 43% 

Bryſtfinnernes Længde: A 14277; B 1137775 C 1217; 

Længden af deres Pigſtraale: A 12“; B 93“; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 5.7; B 33% 3 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Bugfinnernes Rod: A 4”; 

B 291“; C 34%; 
Bugfinnernes Længde: A 93“; B 7175 C 727; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 427"; B 3 //; C 34%; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gadvborfinnens Begyndelſe: 

A 44% B 35175 

Afſtand mellem Gadborpapillen og Gadborfinnens Begyndelſe: 4 

i 

Gadborfinnens e, ie A 53/3 B 33%; C4 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 8“; B 53/7; C63 

Halefinnens Længde: A 11/7; B 93“; C 10%. 

Hovedet, hvis Længde indeholdes henimod fem Gange 

i Totallengden, er af bred og ſterkt fladtrykket Form; ders 

Længde er betydeligt ſtorre end dets Højde over Nakken (1 eller 

mere), og dets ftørfte Brede, ſom omtrent er lig med Kroppens 

ſtorſte Brede, overgaager ogſaa Højden. Pandefladen ſtiger ned 

med jævn, men kun meget ringe Skraaning, og er ſvagt afrun— 

det mod Siderne. Sidefladerne konvergere flet ikke i Retnin— 

gen nedefter og kun ganſke ubetydeligt fremefter, hvorfor Snu— 

den næften er ligeſaa bred ſom Hovedets bageſte Deel, og Ho 

vedet ſeet ovenfra viſer et langſtrakt-firkantet Omrids. Under— 

fladen er meget bred, og ſtiger ivejret fortil med en meget 

ſterkere Skraaning end den, hvormed Panden ſtiger ned; ſeet 

fra Siden er Hovedets Omrids tydeligt og fkarpt kiledannet. 

Snuden ſeerdeles fort og bred (mere end dobbelt faa bred 

ſom lang), fortil fladt afrundet eller udbojet; det er den foran 

Overkjeben ftærft fremragende Underkjebe, ſom afgiver denne 

udbojede Rand, medens Overkjeœben derimod er neſten lige 
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afffaaren, eller dog meget ſvagere udbojet. Gabet temme— 

lig ſtort; opſpilet udgjor dets Højde omtrent Halvdelen af 

Hovedets Længde, og Breden er omtrent lig med Højden, Le— 

berne temmelig tykke og kjodagtige. Paa hvert Mellemkje— 

bebeen danne en Mængde meget ſmaa Tender en Karde af 

elliptift, temmelig bred, noget krummet Form; i Midten 

adſkilles de to Karder fra hinanden ved et ſmalt, nogent Mel— 

lemrum; paa Underkjeebens Grene viſer fig et lignende For— 

hold, kun at Tandkarderne ere ſmallere, mere krummede, og 

omtrent have Halvmaaneform. Et ſmalt Ganeſejl er ud— 

fpændt bag Mellemkjcbebenenes Tænder; ogſaa i Underkjeben 

findes et Hudſejl, ſom endog er meget bredere end Overkjebens, 

og nager heelt hen til Tungens Rod. Plougſtjerbenet er for— 

til væbnet med en ſtor (ikke paa Midten deelt), halvmaane— 

dannet Tandkarde. Tungen anbragt langt fremme i Munden, 

meget bred, flad, glat, i Enden ſtumpt afrundet, kun ufuldſtendigt 

adſkilt fra Underkjceben. Svelget har paa hver Side for— 

oven en oval, temmelig bred Tandkarde, paa hver Side for— 

neden en meget længere men ſmallere Karde, ſom i Omrids 

nærmer fig det Triangulcere, dog med afrundede Vinkler. De 

forreſte Neſebore ere anbragte paa Snudens Overflade, 

nær bag Mellemkjcbebenene, indbyrdes vidt adſkilte, og frem— 

træde ſom to ſmaa, i Enden lidt tilſpidſede eller ffraat affkaarne 

Hudeylindre. Noget bag disſe og længer ud mod Siden fees 

to lange, fladtrykkede og tilſpidſede Skjeggetraade, der 

udgaae fra, eller ligeſom ere Fortſettelſer af Overkjcbebenene. 

De indeholdes noget mere end tre Gange i Totallængden, og 

nage bagtil ud over Bryſtfinnernes Spidſer. Underkjcben har 

to Par ſmaa, meget tynde Skjeeggetraade, af hvilfe det 

forreſte, der tillige ſidder nærmere Fiſkens Middellinie, er 

det mindſte; det bageſte Par nager ikke Gjellelaagets bageſte 

Rand, og indeholdes omtrent tre Gange eller noget mere i 

Længden af Snudens Skjceggetraade. De bageſte Nęeſebore 
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ere vidt adffilte fra de forreſte, men ſidde næften i ſamme 

Lengdelinie ſom disſe, og deres bageſte Rand er omtrent i 

Linie med Ojnenes forreſte. Deres Rande viſe Hududvidelſer, 

der dog ere kortere end hos de forreſte Neſebore, og ikke danne 

Nør men ſnarere Lengdeſpalter eller en langagtig Tragt. Oj— 

nene, ſom ligge paa Siderne af Hovedet, næppe med den 

overſte Rand i Pandefladen og tet ved Mundvigene, ere meget 

ſmaa; deres ſtorſte Gjennemſnit indeholdes ti til elleve Gange 

i Hovedets Længde"). Pandens Brede mellem Ojnene er be— 

tydelig: den er fem til fer Gange faa ſtor ſom Øjets Gjen⸗ 

nemſnit, overgaager meget Snudens Længde, og flaaer ikke ſon— 

derligt tilbage for Afſtanden fra Øjets bageſte Rand til Gjel— 

lelaagets bageſte Rand. Kindens Lengdeſtrakning overgaaer 

Gjellelaagsſtykkernes Lengdeſtrekning. Gjelleaabningerne 

vidt kloftede: foroven og bagtil ligge de i Linie med Øjets 

overſte Rand, forneden og fortil ſtrække de fig hen under Mund— 
vigene; paa Hovedets Underflade fortil folder Gjellehuden af 

det ene Gjellelaag fig ligeſom en Krave over det modſatte 

Gjellelaags Straalehud. Gjelleſtraalernes Antal ſexten 

paa hver Side; Formen kan hos de to forſte, ſom udvide ſig 

lidt mod Enden, kaldes ſabeldannet; de øvrige ere tilſpidſede, 

lidt krumme, men derimod for ſmalle, til at denne Benævnelfe med 

Foje kan anvendes paa dem. Gjellebuernes to Grene ere 

ſammenbejede til meget ſpidſe Vinkler; de to yderſte Par 

Buer viſe pan den indre Side kun en Rakke tornevebnede 

Forlengelſer af Middelſtorrelſe, elleve i Tallet (92); paa 

det tredie Par ffjælnes to Rekker, der dog ere faa ſmaa, at 

*) Valenciennes angiver tretten Gange, hvilket formodentligt beroer 

paa, at han har udmaalt ældre Individer, hos hvilke Øjnene rime— 

ligvis ere mindre i Forhold til Hovedet, ſaaledes ſom ſedvanligt 

plejer at være Tilfældet hos Fiftene. Raar Valenciennes der— 

imod angiver Pandens Brede ſom ftørre end ti Øjegjennemfnit, 

veed jeg ikke, Hvorledes jeg ſkal forklare dette, 
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de begge kunne kaldes rudimentere; i den ydre Rekke findes ti 

Forlengelſer (S2), i den inderſte elleve eller tolv, der alle 

ere anbragte paa den horizontale Green. Det inderſte Par 

er faſtvoxet til Svelget med den overſte-bageſte Green, og har paa 

den horizontale to Rekker meget ſmaa Knuder (den ydre Rakke 

otte eller ni Knuder, den indre elleve). Ogſaa den ydre Rand 

af de nedre Svelgbeen er væbnet med en Rakke, beftaaende af 

elleve eller tolv meget ſmaa Torne eller ſpidſe Knuder. Bi— 

gjelle mangler. 

Kroppen begynder ſtrax bag Bryſtfinnernes Rod at viſe 

ſig ſammentrykket; dog finder dette i Begyndelſen kun Sted i 

ringe Grad, og bliver desuden, paa Grund af den almindeligen 

opſvulmede og fremragende Bug, ſamt den brede og flade Ryg, 

kun lidet iojnefaldende. Halen kan derimod lige fra Gadbor— 

finnens Begyndelſe ſiges at være knivsbladdannet med afrundet 

og noget bredere Ryg og med ſkarp Bug. Ryggens Profil er 

neſten vandret fra Nakken til Halefinnens Rod. Rygfin nen 

findes anbragt meget langt fremme paa Rygfladen, idet den ligger 

lidt bag Totalleengdens forſte Fjerdedeel men foran Enden af 

dens forſte Trediedeel; den er meget lille, ifær overordentligt 

kort; dens Hojde har jeg fundet omtrent fire til ſex Gange 

ſtorre end dens Længde, men henimod tre Gange mindre end 

Kroppens ſtorſte Hojde “). Den forſte af dens tre eller fire 

Straaler er den lengſte, og de folgende aftage gradevis; da 

Straalerne ſidde meget nær hinanden, ifær ved Roden, fager 

Finnen neſten Üdſeende af en lille tilſpidſet Duff eller Penſel. 

Alle Straalerne ere tydeligt leddede, de to mellemſte ſterkt 

kloftede, forſte og ſidſte derimod enkelte, eller dog meget utyde— 

ligt og ſvagt kloſtede. Bryſtfinnerne, ſom ere tilheftede 

dybt nede paa Siderne mod Bugfladen, ere temmelig ſmaa 

+) Angivelſen over denne Finnes Højde hos Valenciennes er noget 

afvigende fra, hvad jeg har iagttaget. 
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(jeg har fundet deres Længde omtrent lig med z eller 4 af Totalleeng— 

den) men af bred, i Enden ſtumpt afrundet Form. Straalerne 

tiltage i Længde fra den forſte til den fjerde eller femte, dog 

ſaaledes, at de tre forſte ikke ſtage ret meget tilbage i Længde 

for de to folgende, ligeſom ſjette til ottende ogſaa kun ere ube— 

tydeligt kortere end den femte; men de folgende aftage rafk, 

faa at den ſidſte indeholdes fire Gange eller mere i den lengſte. 

Forſte Straale er en temmelig ſterk Pigſtraale, ſom dog mod 

Enden (i den ſidſte Trediedeel eller noget mere) bliver blød og 

bøjelig; Spor til Saugtagger eller Tender iagttages paa denne 

Straales tilheftede eller bageſte Rand; de ovrige Straaler ere 

bløde og for ſtorſte Delen kloftede. Bryſtfinnen nager med fine 

længfte Straaler hen under, eller endog forbi, Rygfinnens bageſte 

Rand. Bugfinnerne ere anbragte et Stykke bag Rygfinnen 

og lidt bag Enden af Totallengdens forſte Trediedeel; de ere 

ikke ubetydeligt kortere end Bryſtfinnerne (deres Længde inde— 

holdes omtrent tolv til fjorten Gange i Totallcengden), men 

ligeſom disſe af en bred og bagtil afrundet Form. Deres 

Brede ved Roden ſtemmer ,næften med Halvdelen af deres 

Længde. Forholdet af Straalernes Tiltagen og Aftagen er 

omtrent ſom hos Bryſtfinnerne, men alle Straalerne ere bløde; 

den forſte og den ſidſte har jeg fundet enkelte, de ovrige klof— 

tede. Bugfinnerne nage med deres lengſte Straaler omtrent 

hen til Gadborfinnens Begyndelſe. Gadboret findes anbragt 

tæt bag Bugfinnernes Rod, er af Middelſtorrelſe, kredsrundt, 

omgivet af ligeſom ſtraaleformige Hudfolder, temmelig ſterkt 

fremragende over Bugfladen. Tæt bag det iagttages en tem— 

melig ſtor, fladtrykket, tilſpidſet, hvid Papille, hoilken er 

rettet ligebagud, og optages i en trianguler Hule eller For— 

dybning i Bugfladen. Atter tæt bag denne begynder Ga d— 

borfinnen, ſom indtager hele den ovrige Deel af Bugfladen, 

og forener ſig med Halefinnen neſten ligeſom til en eneſte 

Finne. Den har en middelmaadig Højde, ſom i hele Længden 
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kun frembyder ringe Forſkjcel; en noermere Betragtning viſer imid— 

lertid, at omtrent den bageſte Halvdeel af Finnen har noget 

ſtorre Højde end den forreſte. Straalerne ere i de forſte 2 

eller à af deres Længde, fra Roden regnet, forbundne ved en 

tykkere og uigjennemſigtigere Hud, i den øvrige Længde ved en 

meget tyndere; og deres Spidſer rage gjærne frit frem, hvor— 

ved det bliver let at telle Straalerne, uagtet deres ſtore An— 

tal, og uagtet de iſer mod Slutningen ſidde tæt paa hverandre; 

de ere alle blode og leddede, ligeſom ogſaa — blot med Undtagelſe 

af den forſte — alle mere eller mindre kloftede. Halefinnen 

er fort (dens Længde indeholdes omtrent ti til elleve Gange 

i Totalleengden) men bred, bagtil neſten lige affkaaren eller 

bredt afrundet; dens Straaler temmelig ſvage og bløde, 

kloftede med Undtagelſe af den yderſte paa hver Side; Stotte— 

ſtraaler, ſom gage op paa Siderne af Halen, findes ikke, men 

vel en enkelt kortere Straale paa hver Side af de nitten længere. 

Den bløde, flimede Hud, der baade beflæder Hoved og 

Krop, er temmelig tyk, faa at Hovedets Knoglebygning, Gjel— 

lelaggsſtykkerne o. ſ. v. ikke kunne ffjælnes gjennem den. Side— 

linien er ret tydelig, og lober næften vandret fra Gjellelaaget 

til Halefinnens Rod, men holder fig e ihele denne Strekning meget 

nærmere Ryglinien end Buglinien. Antallet af de Slimkanaler, 

der gjennembore Sidelinien, har jeg fundet at være omtrent 

70 eller nogle faa derover. 

Bughulen er indvendigt af hvid, noget perlemoderagtig e Ave 

Farve, dog med gjennemffinnende Gult; dens Længde indeholdes 

omtrent 31 Gange i Totallængden. Leveren flor, indtagende 

omtrent 2 af Bughulens Længde, deelt i en højre, bagtil til— 

ſpidſet Lap, og en noget længer og bredere venſtre, ſom ſna— 

rere fan ſiges at være udrandet eller ſvagt indſkaaren i Enden end 

egentligt tvedeelt. Galdebleren er ſtor og forſynet med 

en vid Galdegang. Spiferøret fort (det har næppe 1 af 

Mavens Længde) men vidt, med tykke Vegge, indvendigt med 
Danmarks Siffe. III. 9 
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tretten eller fjorten, ſterkt fremſpringende og fkarpe Lengde— 

folder. Maven meget ſtor (den indtager mere end Bughulens 

halve Længde), vid, ſekdannet med bredtafrundet Bund; jeg 

har i dens Indre fundet fyv eller otte, bolgedannede, temmelig 

ſterkt fremragende men afrundede Længdefolder. Den har in— 

gen ret tydeligt aſſat Portnerdeel (eller denne er i al Fald 

færdeles fort og rudimenter), men adſkilles fra Tarmen, ſom 

udgager omtrent fra Midten af dens Underflade, ved en ſterk, 

i Randen ligeſom tandet Portnerklap. Tarmen bojer fig 

ſorſt frem til Mellemgulvet, drejer fig derpaa tilbage, og flager 

adſkillige Bugtninger i Bughulen, inden dens bageſte Deel i 

lige Retning lober til Gadboret; den forreſte Deel af Tarmen 

er temmelig vid, den bageſte meget tyndere. Hele Tarmekana— 

len udftraft er omtrent aft lige Længde med Dyrets Totallængde. 

Blindtarme ſavnes. Milten triangulær, temmelig ſtor. 

Svommebleren er ſtor, iſcer meget bred, dannet af en tem— 

melig ſterk, mat ſolvfarvet Hud; dens bageſte Deel adſkilles ved 

en Veg efter Længden i to Siderum, der opfyldes hvert af 

en tynd Sak, dannet af Bleerens indre Hud. Fortil ſtager 

Svommebleren i Forbindelſe med Hjerneſkallen. Nyrerne 

viſe fig fortil i Bughulen paa Siderne af Rygraden kun ſom 

Knoglebyg⸗ 
ning. 

to meget ſmalle Baand, men fremtræde derimod langt ſterkere 

udviklede bag Svommebleren, idet de ſmelte ſammen til en 

ſtor Masſe, der opfylder Rummet mellem Svommeblerens 

Ophor og Gadboret; en temmelig flor Urinblere er tilſtede. 

— Hos de af mig underſogte ſmaa Individer vare Kjonsdelene 

ikke tydeligt udviklede, hvorfor Intet om disſe kan anføres efter 

egen Underſogelſe. 

Mellemkjebebenene, ſom danne Overkjebens tand— 

væbnede Rand, og ſom her ere faa faſt forbundne med den 

forreſte Deel af Sibenet, at de neſten fuldkomment tabe al 

Bevegelighed, have kun Middelſtorrelſe, men en meget ftærf 

Bygning. Af Form ere de lidt fladtrykkede, bøjede vinkelagtigt 
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eller maaffee ſnarere halvmaaneagtigt, i Enden tilſpidſede. 

O verkjebebenet er meget lille eller neſten rudimentert, 
men beſtager imidlertid af to Stykker; det forreſte-inderſte af 

disſe er kort og bredt, det yderſte-bageſte derimod langſtrakt og 

tyndt; det er fra dette ſidſte, at Overkjebens ſtore Skjeggetraad 

udgaaer. Det forreſte Ojebeen, ſom ikke blot lukker hele 

Ojehulens forreſte Rand lige fra det forreſte Pandebeen, men 
ſom tillige forneden lægger fig ud over Underfjæben, er det 

ſtorſte og ftærfefte af Sjebenene, af langſtrakt og tynd Form, 

foroven opſvulmet; det andet Ojebeen, ſom har en hori— 

zontal Stilling, og lukker Ojehulens nederſte Rand, er kort, 

fladt, tyndt; det tredie Ojebeen luffer Ojehulens bageſte 

Rand, og har, ligeſom forſte, en lodret Stilling; det er af 

langſtrakt, tynd og ſvag Form, lidt S-formigt bojet. Flere 

end disſe tre Ojebeen har jeg ikke iagttaget?). Underkje⸗— 

bens Grene ere meget fave men temmelig ſterke; de viſe 

hver, efterat være berøvede den bekledende Hud, en Raekke af 

henimod en halv Snees Slimkanaler. Sibenet er meget 

ſtort, og dets Udvidelſer fortil give det Form ſom et T. Og— 

faa Plougſkjerbenet har Tform, eller udſender fortil ſmalle 

Sidegrene, ſom indtages af Tandkarden. Hjerneſkallen er 

flad, ſvagt hvælvet i Retningen forfra bagtil, ikke blot ganſke uden 

alle Spor til Lengdekjol, men endog viſende to Længdefpalter 

i Middellinien, den ene mellem Ojnene, den anden over Gjel— 

lelaagene. Gjellelaagsſtykkerne ere ſterke; Forgjel— 

lelaaget noget halvmaanedannet, med den bageſte Rand ſterkt 

fremragende eller ophøjet; det egentlige Gjellelaagsſtykke 

*) Ved at ſammenligne Sjebenenes Beſkrivelſe her, med den af Va— 

lenciennes meddeelte, vil nogen Uovereensſtemmelſe bemerkes. 

Jeg troer det ikke overflødigt at anføre, at jeg har ſkeletteret et 

Individ af kun omtrent ſyv Tommers Længde. 

9 * 
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triangulært, dog med den bageſte Vinkel temmelig bredt afrundet ; 

Undergjællelaag favnes aldeles; det forholdsvis temmelig 

ſtore, triangulære Mellemgjællelaag vifer en lille, ligebag— 

udrettet Fortfættelfe eller Spids, udgaaende fra den nederſte bageſte 

Vinkel, og har den forreſte Vinkel afſtumpet. Overſkulder— 

bladet, ſom er af ſteerk Bygning, viſer fig ikke blot paa ſed— 

vanlig Maade fortil tvekloftet (Grenene her neſten lige lange, 

men den inderſte tynd og liniedannet, den pderſte bred og til— 

ſpidſet), men deler ſig ogſaa bagtil i to kortere Grene, af 

hvilke den yderſte ſtaaer i Forbindelſe med Overarmen, den 

inderſte med anden Hvirvels Sidefortſcttelſe. Skulderblad 

mangler ganffe tilligemed den ravnenceebdannede Fortſettelſe. 

Overarmen ſterk, men iøvrigt uden noget Merkeligt i Formen. 
Armbenene ſmalte ſammen til en enkelt Knogle. Bryſt— 

finnernes Pigſtraale pasſer paa en ejendommelig Maade 

ind i en Grube af Overarmbenet, faa at den derved bliver 

iſtand til at rettes lige ud fra Kroppen i en faſt og ubevægelig 

Stilling. Hvirolernes Antal har jeg fundet 69, næmlig 

19 Bughvirvler og 50 Halehvirvler. Dog maa med Henſyn 

til Bughvirvlerne merkes, at den forſte, til Hjeerneſkallen 

grændfende, blot er en rund Skive uden Fortſettelſer og uden 

Kanal, og at de tre folgende ere ſammenvoxede med deres ey— 

lindriſke Deel til et eneſte Stykke; ogſaa ere Sidefortſettelſerne 

af de to forſte (anden og tredie) for en ſtor Deel ſammenſmel— 

fede pladeformigt; alle tre ere de paa Underfladen udhulede 

af en dyb Lengdefure. Den forreſte Tornefortſettelſe (anden 

Hvirvels) falder ftærft fremad, og er tet forbunden med Inter— 

parietalbenets Kam. Alle Ryghvirolerne beſidde Sidefortſettel— 

fer, der for ſtorſte Delen have en horizontal Stilling. Rib— 

benene ſvagt udviklede og i ringe Antal. Forholdet af Has 

lens ſidſte Hvirvler er det regelmesſige. Rygfinnen har jeg 

fundet anbragt over ottende og niende Hvirvel. 
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Mallen nager en meget betydelig Størrelfe, og er Europas 
ſtorſte Ferſtvandsfiſfk“). Den ffal kunne blive tre til fire Alen 
lang, ja maaſkee derover, og undertiden veje indtil tre hundrede 
Pund. Den har da en forholdsmesſig Styrke, faa at man 

endog har feet den kentre en lille Fiſkerbaad med et Haleſlag. 
Mallen er afen ellers meget talrig Familie den eneſte Art, 

ſom lever i Europa; men i denne Verdensdeel er den temme— 

lig vidt udbredt, da den treffes fra det mellemſte Sverige 

(omtrent 609 n. Br.) til Omegnen af Konſtantinopel og fra 

Schweiz til det kaspiſke Hav. Dog, i det veſtligſte og ſyd— 

veſtlige Europa (England, Frankrig, den pyrenæiffe Halvø og 

Italien) forfvinder den ganſke, og den er allerede. meget fjæl- 

den i Schweiz og ved Rhinen. 

Hos os har den tidligere været at finde i Soroe-Se; men 

deels er der næppe nogen Tvivl om, at den dertil er indført 

fra Tydffland ==), deels ſynes den allerede i temmelig lang 

Tid udrøddet i bemeldte Sø 4), Dens Indlemmelſe i den 

danſke Fiſte-Fauna vilde altfaa ikke være retfærdiggjort ved 

dette Habitat. Men den forekommer desuden i Elben nær 

+) At et Par europaeiſke Storarter opnaae en ligeſaa betydelig eller 

endog betydeligere Storrelſe, kommer ikke her i Betragtning, 

efterdi disſe ikke ere egentlige Ferſkvandsfiſke. 

*) „Der ſiges, at en Abbed paa Sorø havde paalagt nogle Munke, 

til Bod at indhente denne Fiſk fra Tydſkland, og ſette den i 

Soroſo.“ Saaledes hedder det i Peder Syvs allerede tidligere 

citerede Samlinger. Pontoppidan lader den ligeledes være ført 

fra Tydſkland, men tillægger, jeg veed ikke med hvad Hjæmmel, 

Biſkop Abſalon Fortjeneften derfor. 

% Da Solm ſkrev om denne Fiſk (1777), var Mallen ikke juft meget 

fjælden i Sore-So, og han taler om Maller af tre Alens Længde 

og hundrede Punds Vegt, ſom endnu dentid fangedes der. Det 

er mig imidlertid ikke bekjendt, at man i nærværende Aarhun— 

drede har truffet et eneſte Exemplar i bemeldte Sø. 

Storrelſe. 

Sorekommen. 
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Altona“), og den gaaer ſtundom fra de ſtorre tydſke Floder ud 

i Oſterſoen, og ſtreifer da undertiden hen til de danfke Kyſter. 

For nogle faa Aar ſiden fangedes ſaaledes et Individ i en 

Aa ner Kjoge “ ). 

Mallen er velenegentlig Ferſkvandsfiſk, men ſynes dog i en 

vis Grad at kunne taale, eller venne fig til, det ſalte Band, efterdi den 

angives ſom forekommende i Søer og andre Bande, ſomere ſalthol— 

dige (Harlemer-So, Neuſiedler-So, det forte Hav og det kaspiſke 

Hav). Den fkal være af dorſk og langſom Natur, ſedvanligt 

opholde fig ved Bunden, og fnarere lure paa fit Bytte, end 

opſoge og forfølge dette. J Storm og Tordenvejr ffal den 

være urolig, og flige op fra Dybet; man vil endog fine Steder 

have gjort den Erfaring, at de ſtore Individer kun i ſaadant 

Vejr lade ſig fange. Holm, ſom ſynes at have ſine Med— 

delelſer fra Fiſkere ved Soros, beretter, at den i Almindelighed 

ikke gaaer op i lavt Band før hen i April, og at den atter i 

Begyndelſen af Auguſt træffer fig tilbage paa Dybet. „J de 

varme Sommerdage fees den ofte tæt oven ved Overfladen, 

helſt naar Stovregn falder. Skinner Solen alt for varm, 

ſoger den at ſkjule fig, forneemmelig Hovedet, under Aakande— 

Bladene eller og imellem Rorene. Og paa den Tid ffal den 

*) Jeg har ſelv truffet den paa Fiſketorvet der, og den ſynes ikke ſonder—, 

ligt fjælden. J en Fortegnelſe over Fiſkene i Elben ved Holſten, 

indført i Schlesw. holſt. Provinzialblätter (1812, S. 43), bemer— 

kes, at den fanges der af 40 til 60 Punds Vægt. Da ogſaa 

ganſke ſpede Individer af fer til ofte Tommers Længde efter min 

egen Erfaring forekomme, ſynes det rimeligt, at den leger i Na— 

bolaget, og jeg betvivler derfor Rigtigheden af Schoneveldes 

Angivelſe, at den kun ſkulde viſe fig ved Hamburg efter ſterk 

Regn eller Tovejr i de øvre Egne, og ſaaledes bebude Overſvem— 

melſer. 

Dette Exemplar findes opbevaret i det Kgl. naturhiſtoriſke Mus 

ſeum. 

** 
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være dorſt og doſig, faa at den let kan overrafkes og fanges, 

tær Hunnen. — Den elffer Selfkab, og fees derfor ſjeldent 

ene, men flere end tre til fire, omtrent af lige Storrelſe, har 

man ved Sorø ej bemerket ſamlede. Og ſaaledes foregives 

de i Felledsſkab at folge og ſammendrive de flygtende Fiffe, 

indtil de, ſikkre paa Byttet, med aabent Gab i utrolig Hur— 

tighed fare omkring, angribe og opfluge ſamme“ “). Det er 

den lange og meget bøjelige Hale, ſom kan give Mallens Be— 

vegelſer Hurtighed, naar den finder fig ſoranlediget til at 

benytte fin Kraft. Mundens Skjeggetraade ere i uafladelig 

Bevegelſe, iſcer Overkjcebens, hvilke ſedvanligt bæres bøjede 

bagud over Ryggen, medens de dog ogſaa kunne rettes ud mod 

Siderne eller nedad, men ikke lige fremad. At disſe, ſom ere 

forſynede med en ſtor og tydelig Nervetraad, ere Foleredſkaber, 

lider næppe nogen Tvivl, Mallen ſiges at opnaae en meget 

høj Alder, endog 100 Aar eller derover. Den betydelige Stor— 

relſe og Bægt, den nager, gjør det meget troligt, at den bliver 

gammel, men ſikkre Erfaringer over, hvor høj en Alder den 

kan nage, beſidder man vel neppe. Jovrigt er den, ſom ündre 
paa Bunden fig opholdende Fiffe, ſejglivet, og kan længe holdes 

levende ude af Bandet i fugtigt Græs. 

Den er en overmaade graadig og flugen Fifi, ſom ikke 

blot forterer andre Fiſke, ſelv de bedſt bevæbnede (ſom Gjed— 

der og Aborrer), og Frøer, men ogſaa ſiges at ødelægge en 

Mængde Vandſugle. Wldre Forfattere beſkylde den endog for 

at angribe Menneſker. Da det er en afgjort Sag, at Mallen 

ſoger Aadſel, hvorfor den ogſaa fanges paa Kroge, ſom ere agnede 

med raaddent Kjod eller Fifk, er det vel ikke aldeles utroligt, at 

en ſtor Malle en eller anden Gang tilfældigvis kan have flugt 

et druknet Barn; men dertil indſkrenker vel ogſaa dens Farlig— 

hed for Menneſket fig. Overkjcebens Skjeggetraade tjene den 

*) Zolm l. 8. c. 

Mering. 

N. 

2 * % 
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upaatvivleligt til i Dyndet at opſoge Orme og andre Gjen— 

ſtande, der kunne afgive Føde for den, maaſkee ogſaa til at føle 

Nermelſen af andre Dyr, men næppe, ſom man har meent, 

til at hidlokke andre Fiffe%). Unge Maller bide villigt paa 

Krog, ſom har Inſekter til Madding. J Fangenſkab kan den 

fores ſaavel med Plantenering ſom med Kjod eller Fiſt. 

Sorplantning. Dens Legetid indtræffer midt om Sommeren eller ved 

St. Hansdags Tid, og Legningen ſynes at foregage paa lavt 

Vand mellem Siv og Rør; idetmindſte udgyde Hunnerne her 

deres Rogn. Bloch vil hos en Malle paa tre Pund have 

fundet omtrent 17,300 ſmaa, gronagtige Wg. Ungerne fkulle, 

efter ſamme Forfatter, allerede gjennembryde deres Hylſter paa 

den ſyvende til den niende Dag efter Rognens ÜUdgydelſe. 

Den gamle Beretning om, at Hannerne bevogte Wggene og 

ſiden Angelen, ſynes ikke at fortjene Tiltro. 

Anvendelſe. Meningerne om denne Fiſk ſom Neringsmiddel ere noget 

deelte. Schonevelde roſer den, og fortæller, at den anta— 

ges at være bedſt ved St. Hansdags Tid. Pontoppidan 

falder den „en Herre-Fiſt“, og Holm bemerker, at den hos 

os, paa Grund af dens Rarhed, „alene er beſtemt for det 

kongelige Bord“. Men han tilføjer tillige, at Kjedet, efter 

hans og Fleres Smag, flet ikke er behageligt, ligeſom det, paa 

Grund af dets trannede Fedme, ikke kan anſees for letfordojeligt 

eller ſundt. Det ffal være hvidt, blodt, ſlimet og ſodagtigt, 

og kan maaffee ſnareſt ſammenlignes med Aalens, ffjøndt det 

ſynes at ſtage temmelig betydeligt tilbage for dette, Der er 

altſaa i faa Henſeende næppe nogen Anledning for os til at 

beklage Mallens Rarhed i vore Vande. 

Siender. Mallen har et ikke ubetydeligt Antal Paraſiter, hvilke 

jeg imidlertid, da jeg favner egne Erfaringer, er indſkrenket 

*) J Platafloden har jeg, ved at aabne forftjællige Mallearter, fun— 

det Bugen fyldt af Majskorn, hvilke jeg antager de ved Foletraa— 

denes Hjælp udſoge i Bundens Dynd. 
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til at anføre efter Andre. Rudolphi angiver folgende Ind— 

voldsorme: Cucullanus truncatus, Echinorhynchus angustatus, 

Echin. tereticollis, Distoma torulosum, Tænia osculata, Ligia 

simplicissima; desuden en ubeſtemt Ascaris og en anden uſikker 

Nematoid. Kollar har fundet en Snyltekrebs paa Gjellerne 

og i Mundhulen (Tracheliastes stellifer D. Hundeftejler, 

Aal og Kvabber ſtulle fortære Mallens Rogn, ligeſom Frøer 

den nyligt udklekkede Angel (Bloch). 

*) Schonevelde angiver endvidere, at den ſtundom plages af Ig— 

ler, men jeg feer mig ikke iſtand til at beſtemme, hoilken Art 

af Snyltedyr han dermed maatte mene. 



Zirtsmærte. 

XV. Sildenes Familie 

Sildeſlaegten (Clupea Cuv.). 

Formen noget langſtrakt, temmelig ſtœrkt ſammentrykket, 

med ſkarp, ſaug- eller kjoldannet Bug. Hovedet nøgent, Krop— 

pen bedæffet med middelmaadigt ſtore, meget let affaldende 

Sfjæl. Gabet af Middelſtorrelſe, opſtigende, uden Ind— 

ſnit i Overkjeben. Overkjebebenene ſtore, fremſkyde— 

lige, fortil buede, efter Længden delelige i tre Stykker. Un— 

derkjeben gjærne fænger end Overkjcben. Meget ſmaa 

Tender i en Rakke paa Mellemkjcebebenene, Overkjebebenene 

og Underkjebebenene; Tandkarder paa Plougſkjcerbenet, Tun— 

gen og Spelgbenene. Øjet for en ſtor Deel bedekket af et 

forreſte og et bageſte Ojelaag, mellem hvilke en Hojdeſpalte dan— 

nes. Gjeelleaabningerne meget vidt kloftede. Gjelle— 

buerne med borſtedannede Forleengelſer paa den mod Munden 

vendte Side. Sidelinien utydelig. Finnernes Forhold 

omtrent ſom hos Laxene, kun at Fidtfinne mangler, Svom— 

mebleren meget lang, forbunden ved Kanaler med Horered— 

ffaberne og med Maven. Blindtarmene temmelig talrige. 

79de Art. Den almindelige Sild (OClupen Harengus 

Linn.). 

Hovedets Lengde indeholdes omtrent fem Gange 

i Totallengden, og overgager altid noget den 
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ftørfte Højde, hvilken gjerne er mere end dobbelt 

faa ſtor ſom den ſtorſte Tykkelſe. Afſtanden fra 

Underkjebens Spidſe til Rygfinnens forreſte Rand 

lig med Afſtanden fra Rygfinnens bageſte Rand 

til Haleſpidſen. Bugfinnerne anbragte omtrent 

under Midten af Rygfinnen og omtrent under Mid- 

ten af Totallengden eller ganfke lidt foran denne. 

Underkjeben temmelig ſterkt fremragende foran 

Overkjeeben. Paa Ojebenene, Forgjellelaaget 

og det Overſte af Gjellelaagsſtykket aareagtige 

Forgreninger, dannede af Slimkanaler. Under— 

gjellelaagets bageſte Rand afrundet. Bugfladen 

med Kjol men hos vorne Individer ikke ſangtagget. 

Finnernes Straaletal er 

Rygf. 19; Bryſtf. 17; Bugf. 9; Gadborf. 17; Halef. ). 
(18-20) (16-18) (16-19) 7 

Schonevelde, S. 36; Harengus. 

Peder Syvs Manuftript: Strømling. 

Pontoppidans Atlas, I, 653: Clupea Harengus. 

— — V, 1020 og 1021: Sillinger, Halecula? 

muͤllers Prodr. n. 421: Cl. Harengus. 

+) Hos tyve Individer af forſkjcllig Storrelſe og fra meget forftjæl- 

lige Lokaliteter (fra Grønland til Bornholm) var Forholdet ſaa— 

ledes: i Rygfinnen talte jeg hos ti Individer nitten Straaler, hos 

ſex Individer atten Straaler og hos fire tyve Straaler; i Bryſt— 

finnerne hos tretten Individer ſytten Straaler, hos fire Individer 

aften Straaler og hos tre ſextenz i Gadborfinnen hos otte Indi— 

vider ſytten Straaler, hos ſyv Individer atten Straaler, hos fire 

ferten Straaler og hos et eneſte nitten. Bugfinnerne ſynes ufor— 

andret at have ni Straaler, idetmindſte har jeg aldrig fundet 

noget andet Tal; og det Samme er Tilfeldet med Halefinnen, 

hvorved kun er at merke, at det ofte er temmelig vanſkeligt at 

tælle Halefinnens Straaler med Nojagtighed. 

Synonymi. 
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Synonym. 

Ben vnelſer. 
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Olavius, Skagens Beſkr. S. 167 n. 33: Cl. Harengus. 

Skougaard, Bornholms Beſkr. S. 69: Silden. 

Schade, Beſtr. over Mors, S. 205: Cl. Harengus. 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 136: der gemeime Hering. 

Zofmann, Tidsſkr. f. Naturv. II, 358: Silden. 

— — — II, 362: Cl. Enerasicolus, Majo⸗ 

ren eller Skarpſild? 

Bloch's Fiſche Tab. XXIX fig. 1 (unejagtig). 

Schonevelde's Artikel de Harengis hører ikke i fin hele UÜdſtrek⸗ 

ning herhid, men omfatter idetmindſte tre forſkjcllige Arter: nœmlig for— 

uden den egentlige Sild ogſaa Pilcharden (S. 's Peltzers) og 

Stamſilden (Alosa Finta Cuv.). Hans i Eckernförde-Bugten fore— 

kommende Mutwillig gering eller Springkhering er vel ikke andet 

end den almindelige Sild; dog vilde det ikke være uinteresſant, nærmere 

at underſoge det af ham omtalte Forhold i dens Forekommen“?). — De 

i femte Bind af danſke Atlas anførte Sillinger, „en liden fort (9: Sort 

eller Slags) Sild ſom Antzios“, here ſandſynligvis herhid, ſkjondt maa— 

ſree ogſaa Brislingen kan være meent. Zofmann's Cl. Enerasicho— 

lus er aabenbart ikke andet end yngre Sild; dette fremgaager af Alt, 

hvad han om den beretter, og iſer deraf, at den fanges i Mængde nok, 

til at Fiſkerne kunne befatte fig med at roge den, hvad ingenlunde vilde 

pasſe fig for den ſande Engraulis Encrasicholus, ſom kun forekommer 

enkeltvis i Kattegattet; idetmindſte ſaavidt Erfaringerne hidtil gage. 

Silden betegnes vel i Danmark og Norge kun ved dette 

eneſte Navn, idetmindſte ſaavidt mig bekjendt; men dog kan 

merkes, at Navnet ofte nærmere beſtemmes ved visſe Til— 

legsord, ſom ſnart have Henſyn til Fangningstiden, til Exem— 

pel Vaarſild, Hoſtſild; ſnart til Legningen, nemlig fuld 

Sild (: den, der har Rogn og Melke) og tom Sild G: den, 

ſom har leget); ſnart til Storrelſen eller Formen, ſaaſom 

Graabeensſild, Bladſild o. ſ. v.; paa den jydſke Oſtkyſt 

») Den angives at være mere vild end den ſedvanlige Sild, og at 

8 forlade Kyſterne, naar denne gaaer til. 
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(ved Hov) har jeg hørt Fifferne falde den fpæbe Sildeyngel 

Avenſild (: Ojenſild) paa Grund af dens ſtore Øjne, og 

den noget ſtorre Sylringer; i andre Egne kaldes de unge 

Sild Sillinger“). Men ofte træffer det, at Sildeynge— 

len af Ukyndighed betegnes med Navpne, der aldeles ikke til— 

komme den, nemlig: Brisling, Anſjos o. ſ. v. Ligeſom 

hos Peder Syv, ſaaledes finder man ogſaa i ældre danffe 

Dokumenter, ifær i Inventarieliſter fra de kongelige Slotte, 

Benevnelſen Stromling anvendt for den inde i Sſterſoen 

fangede Afart af Silden. Men dette Navn ſynes kun at have 

været brugeligt i Oſterſoens nordligere Egne”), og næppe at 

have naaet ned til Skaane og Bornholm. 

Sildens Form i dens Hovedtrak, eller dens Habitus, er Beſtrivelſe. 

for almindeligt bekjendt, til at jeg behover at opholde mig 

ved denne. 

Ikke mindre bekjendt er dens følvblanfe Farve, der maa— 

ſkee kan have foranlediget dens nordiſke N aon“). I det Sje— 

blik, Silden tages op af Vandet, udmeerker den fig ved et 

ſerdeles ſmukt, violet eller purpurrodt Skjer, hvilket ſnart for— 

ſvinder. Ryggen bliver derpaa loggron, mod Siderne lyſere 

og mere ureentfarvet (graagron eller graablaa). De ſolvpfar— 

vede Sider viſe et opaliſerende Skjeer. Finnerne hvide, til— 

deels dog ſvertede mere eller mindre, ifær Halefinnen. Pu— 

pillen af en dyb og reen fort Farve; Hornhuden felvfarvet, 

dog mere eller mindre overtrukken med Sort. Spidſerne af 

Under- og Overkjeben ſortagtige; ofte ogſaa en mørk Plet 

eller et morkt, blaat Tværbaand i Waffen. 

„) Paa Schoneveldes Tid kaldtes Sildeyngelen af Fiſkerne i Slien 

Splen, af de kielſke Fiſkere Jiſeken. 

*) Stramming er endnu Sildens ſpenſke Benævnelfe i disſe Egne. 

+44) Silfr, den oldnordiſke Form for Sølv, ſynes i al Fald ikke at 

ſtaae meget langt fra Sild. . 
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Udmaalinger ). 

Zotallænge: A 14/3 B 11“; C 83"; D 63”; 
ſtorſte Højde (bag Bryſtfinnernes Spidſe): A 30“; B 24“ C 

19% 0 138 5 

Højde foran Halefinnens Rod: A 103“; B 9“; C 6377; D 54%; 

ſterſte Tykkelſe (under den ftørfte Højde): A 133.“ B 127; C 

89% 3 D 637"; 

ſtorſte Omkreds: A 6“; B 57; CG 4“; D 23”; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gjellelaagets bageſte Rand: 

4 32 % B 251; G 20% D 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Nakken: A 2247; B 18/3 

C 154““/ùꝛ ] D 12377 5 

Underkjebens Fremragning foran Overkjcben: A 2“; B 17”; 

ee e 

det opſpilede Gabs Højde: A 16“; B 13'7; C 97; D 74%; 

det opſpilede Gabs Brede: A 74%; B 6%; C 4477; D 34% i 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til forreſte Næſebor: A 61773 B 

54%ö3 C 44“; D 33% 
ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Næfebor: A 4775; B 4%; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næſebor: A 177; B 3.3 C 4775 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Naſebore: A 217; B 2½3 

nn; 
Afſtand mellem bageſte Næfebor og Sjehulens forreſte Rand: A 

C 
Afſtand fra Underkjcebens Spidſe til Sjehulens forreſte Rand: 

ee B See 
Ojehulens Lengdegjennemſnit“): A 8477; B 74%; C6“; D 44%; 

*) Blandt et ſtort Antal Individer, ſom jeg til forſkjellige Tider har 

udmaalt mere eller mindre fuldſtendigt, har jeg valgt til Opta— 

gelſe her faadanne, der maatte antages bedſt at kunne beſtemme Grend— 

ſerne for Artens Formforſkjcelligheder; de under A anførte Maal 

ere af en Graabeensſild fra Bergensegnen, B af et Individ fra 

det ſydlige Grønland, Caf en Sild fra Sſterſoen ved Bornholm, 

D af en Bladſild fra Bergensegnen. 

*) Dette Maal er taget fra den forreſte Hudrand til den faſte Knogle— 

rand bagtil (ikke til det bageſte Ojelaags forreſte Rand). 
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det ubedættede Øjes Længdegjennemfnit: A 44“; B47; 037; 
D 3175 

det ubedætfede Øjes Højdegjennemfnit: A 63“; B 5477; C 41; 
D 44/95 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 5/7; B 44/75 C 3"; D 3% 3 

Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 8”; 

BS G D 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 

A en de 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Rygfinnens forreſte Rand: 

A 63“/; B 43%; C 35% 23 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 153“; B 15“; C 11/7; D 
77 83 

Rygfinnens ſtorſte Hejde: A 14“; B 103“/; C 8%; D 675 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 327; B 3175 C 
29% 3 D 193% 

Bryſtfinnernes Længde: A 20“; B 16177; C 137”; D 10”; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 4.3 B 31/7; C 2377; D 
547/707 
3 3 2 

Afſtand fra Underkjebens 5 N. til Bugfinnernes Rod: A 62”; 

B 53“; GRUS D 32“ 

Bugfinnernes Længde: A 1200 BI 

Længden af Bugfinnernes Nodftjæl: A 74“; B,; C 5%; D 
34/3; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 3/7; B 2273 C 2177; D 
14% 3 i. 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: 
A 1540 5 B 103%; 8 8"! D 52% 

Gadborregionens Længde: o 

Gadborfinnens Længde: A 173%; B 13% ; C 103%; D 83%z 

Gadborfinnens ſterſte Højde: A 7/7; B 5177; C 4/7; D 3% 

Gadborfinens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 13“; B 107; C 
73 D 1 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 31773 B 24%; 

Gini 

Halefinnens Længde i Midten: A 117; B 947; C 7%ö3 D 53%. 
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Hovedet, hvis Længde omtrent indeholdes fem Gange i 

Totallængden, har en temmelig flærft ſammentrykket Kileform 

med næften vandret, eller dog kun ſvagt nedſtigende, og tillige 

flad Pande, og med ſterkt opſtigende og ſkarp eller kjoldannet 

Underflade. Sidefladerne konvergere kun ſpagt i Retningen 

fremad, og Snuden er derfor temmelig tyk. Underkjeeben 

rager fortil ftærft frem foran Overkjcben, men indeſluttes derimod 

paa Siderne fuldftændigt af denne. Det opſpilede Gabs 

Højde udgjør omtrent Halvdelen af Hovedets Længde, og det er 

altſaa af Middelftørrelfe; dets Form er langſtraktoval, kjende— 

ligt bredere foroven end forneden, af idetmindſte dobbelt faa 

flor Højde ſom Brede. Mellemfjæbebenene indtage kun 

omtrent en Femtedeel af Overkjcebens Rand. De bære paa 

den forreſte Rand nogle faa, meget ſmaa og koniſke Tæn- 

der (jeg har kun iagttaget tre eller fire ſaadanne paa hvert 

Mellemkjeebebeen); hvorimod Overkjcbebenene have et meget 

ſtort Antal (hvert 70 eller derover) men meget korte, fine og 

tœetſtillede. Underkjceben har kun ganſke faa, ſmaa Tender 

allerforreſt (fem eller fer paa hver Green). J begge Kjæber 

findes et lille Hud ſejl udſpendt, hvilket i Underkjceben er 

bredere (forfra bagtil) og ftærfere end i Overkjceben. Ploug— 

ffjærbenet har en lille Tandkarde, eller maaffee bedre 

Tandrekke, ſom dog juſt ikke begynder lige fra dets forreſte 

Rand, men indtager endeel af dets Længde"). Tungen er 

anbragt langt fremme i Munden, meget vel adſkilt fra Un— 

derkjeben, af flad, lidt tilſpidſet, dog i Enden afrundet Form. 

Dens Sider ere bløde og hudagtige; derimod er den langs 

Midten forſynet med en langſtrakt-oval eller neſten liniedan⸗ 

net Tandkarde, beſtaaende af meget ſmaa Tænder. Svelg— 

benene ere ſaavel i Over- ſom Underfjæben bevæbnede med 

adſtillige ſmaa, krumme Tænder, hvilke baade paa Grund af 

») Tender paa Ganebenene, ſom Wilsſon angiver, findes ikke. 
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deres ringe Størrelfe og formedelſt de dem omgivende Hudpa— 

piller vanſkeligt nok iagttages; deres Antal er maafkee ogſaa 

vel ringe, til at de med Ret kunne ſiges at danne Karder. 

Leberne ere ſerdeles ſmaa, eller forſvinde neſten aldeles. 

Neſeborene, ſom ere anbragte ovenpaa Snudefladen, omtrent 

i Linie med Øjets overſte Rand og meget nærmere Sjehulens 
forreſte Rand end Underfjæbens Spidſe (mere end dobbelt faa 

nær), ligge faa tæt ved hinanden, at begge Parrene ligeſom ſmelte 

ſammen, eller at det lille forreſte Par paa en vis Maade er optaget i 

det meget ſtorre bageſte; det forreſte er kredsrundt, og ſav— 

ner ikke ganſke Spor af en ophøjet Hudrand; det bageſte har 

ſnarere Halvmaaneform eller Nyreform (med ſtorſte Diameter 

i Hojderetningen), og mangler aldeles Hududvidelſe af Randene. 

Ojehulen er af oval Form, fortil ſpidſere, meget ſtorre end 

Øjet, idet en Fidthud opfylder dens forreſte Deel; dens Lengde— 

gjennemſnit indeholdes omtrent 33 til fire Gange i Hovedets 

Længte. Øjet, hvis overſte Rand ligger omtrent i Pande— 
fladen, bedekkes fortil og bag for en Deel af en Hududvidelſe, 

eller har et forreſte og et bageſte Ojelaag, om man ſaa vil 

falde det. Paa Grund heraf viſer Øjet, eller nøjagtigere den 

ubedekkede Deel af dette, fig uregelmæsfigt elliptiſk eller ovalt med 
ſtorre Højde: end Længdegjennemfnit. Naar disſe Bedæfninger 
ere bortfjcernede, indeholdes Øjets Gjennemſnit hos ſtorre In⸗ 

divider omtrent fem Gange i Hovedets Længde, hos ſmaa 

næppe fire. Panden er mellem Ojnene flad, ja endog lidt 

udhulet, og den forbinder fig med Hovedets Sideflader under 

ſkarpe Vinkler. Gjelle laagenes Spalter ere ſeedeles ſtore; 

foroven og bag, hvor de ffjære fig dybt ind i Rygfladen, ligge 

de omtrent i Linie med den overſte Sjerand, forneden og fortil 

ſtrekke de fig hen omtrent under Ojehulens forreſte Rand. 

Hvad, der hos Sildeſlegten giver det hele Gjellelaag en ſeregen 

Form, er den ſteerke Üdvikling af forſte Gjelleſtraale i Breden, 

herved kommer den til at rage frem langt nedenfor Mellem— 
Danmarks Siffe, III. 10 
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gjellelaaget, og hos nærværende Art danner dens bageſte Rand en 

noget ſtump Vinkel med Undergjellelaagets nederſte Rand; ogſaa 

Straalens nederſte-bageſte Vinkel er lidt ſtump, dog med fkarpt 

Hjørne. Gjelleſtraalernes Antaler ofte; de ere overhovedet 

forte, men viſe nogle Uregelmesſigheder i Lengdeforhold og Form; 

anden er neæmlig lidt længer end forſte (eller idetmindſte længer end 

dennes nederſte Rand); tredie betydeligt kortere end anden; 

fjerde derimod omtrent af lige Lengde med anden, og femte 

kun ubetydeligt kortere end fjerde; de folgende ſterkere afta— 

gende; de fem ſidſte Straaler have Form af krumme Borſter, 

de tre forſte derimod ere mere eller mindre pladedannede; den 

forſte udvider fig ſerdeles ſterkt mod Enden, iſer foroven, og 

erholder ſaaledes Form af et noget uregelmesſigt Aareblad; 

den anden er lige, har i hele Længden omtrent ligeſtor Brede, 

og afrunder fig i Enden; den tredie endelig er ogſaa lige, men 

gradevis tilſpidſet eller dolkformig. Gjellerne ſterkt uds 

viklede, men dog ikke, naar det forſte Par undtages, adſkilte i 

den Grad, man. efter. Gjellebladenes Udftræfning ffulde for⸗ 

mode; fjerde eller inderſte Par er endog neſten ganſte tilvoxet, 

eller kun ved en lille Spalte adſkilt fra Underkjcebens Svelg— 

been. Gjellebuernes to Grene ſammenbojede under en 

meget ſpids Vinkel. Forlengelſerne paa Mundſiden af 

førfte Gjallebue meget lange“), borſtedannede, ſerdeles rigeligt 

og tydeligt tandede eller tornevebnede i hele Længden, faa at Tor— 

nene endog med det blotte Oje let iagttages. De danne, ligeſom 

hos de to folgende Par Gjellebuer, kun en Rekke; paa Gjel— 

lebuens bageſte Green har jeg talt tyve, paa forreſte 47 For— 

lengelſer. Paa anden Gjellebue har jeg truffet neſten det 

ſamme Antal, men de ere meget kortere, og have ſom Folge 

deraf i ringere Grad Borſteform. Paa tredie Gjellebue har 

jeg talt 47 Forlengelſer (1829), men de ere atter mindre 

) Dog ſterkt aftagende mod begge Ender. 
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end paa anden Bue; og her viſer fig desuden et Slags Rudis 

ment til en indre Ræffe i nogle ſmaa, tilſpidſede Tværblade 

paa Buens indre Rand. Den inderſte Gjellebue bærer, ſom alle; 

rede antydet, to Ræffer Forlengelſer, men de funne næften begge 

kaldes rudimentere, ffjøndt den ydre Ræffe dog er mere uds 

viklet end den indre; hiin beftaaer af 36 (14+22) tilſpidſede 

Smaablade; denne, ſom blot fremtræder paa Buens forreſte 

Been, af henimod en Snees. Paa den modſvarende Rand af 

Underkjcebens Svelgbeen findes en Rekke af fjorten eller fem— 

ten Smaablade. Bigjellen, ſom er ſteerkt udviklet, har 

jeg fundet ſammenſat af 22 korte, men temmelig tykke Traade. 

Kroppen er af en langſtrakt og ſammentrykket Form), 

dog med temmelig fladt og bredt afrundet, næften vandret Ryg; 

ffarpere er derimod den fabelagtigt frummede Bug, og tillige 

i den flørfte Deel af Længden forſynet med en tynd Kjol, ſom 

dannes ved et færeget Forhold af den, Bugens Middellinie 

indtagende Skjelrække, hvilket nedenfor nærmere ffal omtales. 

Denne Kjol, fom begynder omtrent i Linie med Undergjælles 

laagets forreſte Rand, og ftræffer fig til Gadboret, danner 

imidlertid hos vorne Individer ingen Saug, idet hvert fore— 

gagende Sfjæls Kjol flutter fig op til det efterfolgendes, uden 

nogen Afbrydelſe; men hos Individer, der endnu ikke have naaet 

fer Tommers Længde, frembringer Kjolen, ligeſom hos Brislingen, 

en Saug, hvis Tænder ere rettede fkraat bagud, og altſaa let— 

telig føles ved at ſtryge Bugen i Retningen bagfra fortil. 

Rygfinnen er anbragt 1 Midten af Totallcengden, eller, med 

andre Ord, Afſtanden fra Underkjcebens Spidſe til Rygfinnens 

forreſte Rand er lig med Afſtanden fra Rygfinnens bageſte 

Rand til Spidſen af Halefinnen. Dens Lengdeſtrekning inde⸗ 

*) Dens ſtorſte Højde indeholdes omtrent 52 Gange i Totallengden, 

og er lidt mindre end Hovedets Længde, men derimod gjerne nos 

get ſterre end Fiſkens ftørfte Tykkelſe to Gange. 

10% 
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holdes ni til ti Gange i Totallængden, eller ſtundom endog 
noget mere; dens ſtorſte Hojde er altid noget mindre end 

Længden, dog i forffjællig Grad, og altid lidt mindre end Halv 

delen af Kroppens ftørfte Højde; Formen en ffjæv, uregelmæs- 

fig Firkant. Forſte Straale er meget lille og tillige tæt ſam— 

menvoxet med den anden, faa at den let overſees; den inde— 

holdes omtrent tre Gange i anden Straales Længde. Denne 

er atter kun halvt faa lang ſom tredie; fjerde overgager ikke 

ubetydeligt tredie (naſten med en Trediedeel), og er kun lidt 

kortere end femte og ſjette, der ere de lengſte og indbyrdes 

lige lange; de folgende aftage efterhaanden, ſaa at den ſidſte 

kun er lidt længer end den anden. De fire forſte Straaler ere 

enkelte, de øvrige kloftede, dog kun i Enderne, og ſidſte Straale 

kun i en temmelig ringe Grad; paa forſte Straale har jeg 

ingen Artikulationer kunnet opdage, paa anden kun faa og 

temmelig utydelige, Bryſtfinnerne ere anbragte nær Bugs 

linien, faa at deres øverfte Rand er i Linie med Undergjelle— 

laagets nederſte; de have næppe engang Middelſtorrelſe, idet 

deres Længde omtrent indeholdes otte Gange i Totallcengden ). 

Formen langſtrakt og ſmal; Breden ved Roden indeholdes om— 

trent fem Gange i Længden. Forſte Straale er kun ganffe 

lidt kortere end anden, tredie og fjerde, hvilke ere de lengſte og 

indbyrdes omtrent lige lange; ſidſte Straale har omtrent 1 af 

anden Straales Lengde; forſte og ſidſte Straale enkelte, de 

øvrige mere eller mindre kloftede. Bugfinnernes Rod 

er feſtet omtrent i Midten af Totallcengden, eller dog kun 

ganſke lidt foran denne, og omtrent under Midten af Rygfin— 
nen; de have kun en ringe Sterrelſe (deres Længde indeholdes 

elleve til tolbv Gange i Totallengden), og ere, naar de udſpen— 

des, af Triangelform, eller i Enden bredt og ſkraat afſkaarne; 

„) Hos ſtorre Individer lidt mere end otte Gange, hos ſmaa lidt 

mindre. 
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deres Brede ved Roden indeholdes omtrent fire Gange i deres 
Længde. Forſte Straale er ligeſaa lang ſom tredie, og næften 

ligeſaa lang ſom anden, der er den lengſte; de folgende aftage 

gradevis, dog kun ſvagt; forſte Straale enkelt, de ovrige tem— 

melig ſteerkt kloftede, eller bufkagtige. Det Skjel, ſom ligger 

paa den ydre Side af Bugfinnernes Rod, er ſtort (det har om— 

trent Halvdelen til 3 af Bugfinnernes Lengde), ſmalt, tilſpid— 

ſet; to lignende tilſpidſede Skjcll, dog meget mindre, bedekke 

Bugfinnernes Rod paa den indre Side. Afſtanden mellem 

Bugfinnernes Spidſe og Gadboret er i Regelen næften ligeſaa 

ſtor ſom Bugfinnernes Længde, ſtundom (hos ret ſtore Indivi— 

der) endog ſtorre. Gadboret af Middelſtorrelſe, rundagtigt; 

bag dette en lille Papille, og atter bag denne en Grube. 

Gadborfinnen, hvis Lengdeſtrœkning omtrent indeholdes ti 

Gange i Totallengden, og gjerne er lidt ſtorre end Rygfinnens 

Lengdeſtrœkning, er derimod af en meget lav Form, idet dens 

ſtorſte Højde indeholdes 22 til henimod tre Gange i dens 

Længde, Forſte Straale er meget lille (ikke halvt faa lang 

ſom anden) og faa tet forenet med den folgende, at den van— 

ſteligt bemerkes; anden kun lidt mere end halvt faa lang ſom 

tredie, hvilken er ganſke ubetydeligt kortere end fjerde; denne 

og femte de lengſte, indbyrdes omtrent lige lange; de folgende 

ſvagt aftagende, ſaa at den ſidſte endnu har mere end fjerdes 

halve Længde. Forſte Straale uden Led, altſaa en Pigſtraale; 

anden Straale leddet men enkelt; tredie meget ſvagt og utyde- 

ligt kloftet, de folgende tydeligt kloftede. Afſtanden mellem 

Gadborfinnen og Halefinnens Rod er omtrent lig med Halens 

Højde foran Halefinnens Rod. Halefinnen nager temmelig 

langt op paa Siderne af Halen, og har, naar den maales fra 

Roden paa Siderne, neſten lige faa ſtor Længde ſom Hovedet, 

eller indeholdes omtrent 53 Gange i Totallengden; dens bageſte 

Rand er meget dybt indſkaaren, faa at Finnens Længde i Midten 

indeholdes 23 til henimod tre Gange i Længden paa Siderne. 
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Som fædvanligt, er den yderfte lange Straale paa hver Side 

enkelt, de mellemliggende kloftede; jeg har bemærfet fyv til otte 

Stotteſtraaler paa hver Side af Halefinnens Rod. 

Sidelinien er faa utydelig, at den ikke med Sikkerhed 

kan forfølges; den ſynes imidlertid vandret i hele ſin Strœkning, 

og meget nærmere Ryggen end Bugen, undtagen mod Enden af 

Halen. 

Skjelbekledningen, ſom kun lader Hovedet og den 

forreſte Deel af Struben nøgne, udmærfer fig ved en meget 

ſvag Befeſtning, eller ved den Lethed, hvormed den affalder; hvilket 

Forhold gjør det neſten umuligt for Underſogeren, at forſkaffe fig In— 

divider med fuldſtendig Skjcelbekledning. Skjellene ere tem— 

melig ſtore (de ſtorſte hos et Exemplar af 93 Tommers Længde holdt 

omtrent tre Linier i Gjennemſnit i begge Retninger) men af en 

hudagtig Tyndhed og Blodhed. Med Henſyn til Befeſtnings— 

maaden ere de regelmesſigt taglagte, og det i en ſterk Grad, 

eller ſaaledes, at kun en liden Deel af Skjellet er fri. Det 

er ſerdeles vanfkeligt at beſtemme Rekkernes Antal: i Højden 

har jeg ikke med Sikkerhed kunnet telle flere end femten Rek— 

ker, ſex ovenfor og ni nedenfor Sidelinien “); i Lengderetnin— 

gen overſtiger Antallet 60, naar de temmelig langt udover 

Halefinnen fig ſtræekkende Sfjæl medregnes. Af Form ere 

Stkjellene i Almindelighed rundagtige, eller nærme fig mere 

eller mindre til det Kredsdannede; de viſe intet Spor til Vifte, 

og de meget fine Striber, hvormed deres forreſte, ſkjulte Deel 

er bedekket, ere ikke koncentriſke, eller danne ikke Kredſe om et 

Middelpunkt, men firæffe fig tværs over Sfjællet med nogen 

+) Naar, ſaaledes ſom fædvanligt er Tilfældet, SÉjællene for den 

allerftørfte Deel ere affaldne, og man altfaa beregner dem efter Hud— 

folderne, finder man kun fer Rakker nedenfor Sidelinien indtil 

den øverfte Spids af de ejendommelige Bugftjæl, men disſe Bug— 

ſkjcel ere i naturlig Tilſtand paa hver Side ſkjulte under tre Sjæle 

rœkker. 
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Uregelmesſighed, idet de tildeels bøje fig bølgeformigt, tildeels 

lobe ſammen. Af ſaadanne Tværftriber har jeg paa et Skjel 

af 24 Liniers Gjennemſnit talt langt over 150; paa Stkjelle— 

nes bageſte, fremragende Deel forſpinde Striberne ganſke. Den 

Rakke Skjel, ſom ftræffer fig langs Bugens Middellinie, an— 

tager her en meget ſeregen Form. Hvert Skjel beſtager næm- 

lig af en Hoveddeel (Corpus) og to mod Siderne (opad og lidt 

fremad) rettede Vinger. Hoveddelen har Form af en ſkjcev 

Firkant, af ſtorre Brede end Længde, ſom paa Midten af Un— 

derfladen er forſynet med en Lengdekjol, og hvis forreſte Vin— 

kel er uddraget til en ſterkt fremragende Spidse; Vingerne ere 

lange, tynde, tilſpidſede, og ligne Ribbeen“). Denne Form af 

Bugſkjeœllene ophører tæt foran Gadboret, og uagtet Bugens 

Kjol begynder tet bag den forſte Gjelleſtraales bageſte Vinkel, 

faa have dog de forſte Bugffjæl, indtil omtrent Midten af 

Bryſtfinnerne, ingen Vinger, og Hoveddelen er hos dem af lang— 

ſtrakt og ſmal Form. Antallet af de med Sidedele forſynede Bug— 

ffjæl er indtil Bugfinnernes Rod en Snees, mellem Bugfinnerne 

og Gadboret tretten. Den Sfjælræffe, ſom paa hver Side 

ligger nærmeft Bugens Middellinie, og bedekker Bugſtjellenes 

Hoveddeel, beſtager af langſtrakte, uregelmesſigt dannede Skjel. 

Sfjællene paa Roden af Halefinnen afvige ikke paafaldende fra 

Kroppens Skjel i Almindelighed, hvorvel nogle af dem have 

en temmelig langſtrakt-oval Form. 

Bughulen, hvis Længde omtrent er lig med den halve Indre Byg. 

Totallengde, viſer paa en rodgul Grund et tyndt, fort Over- “ 
træf, hvilket dog ikke er ganſte jævnt fordeelt, men nogle Ste— 

der fremtræder lidt ſterkere, andre Steder ſvagere, eller endog 

neſten ganſke forſoinder. Leveren morkebrun, lille (den har 

kun omtrent r af Bughulens Længde), liggende ganſke paa 

*) Nogle Anatomer betragte disſe Skjcl ſom ſparende til Bryſtbenet 

hos de højere Dyr. 
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venſtre Side leller dog kun afgivende en højft ubetydelig Lap 

til den højre), bagtil tilpidſet og udeelt. En meget lille Gal— 

deblere er tilſtede. Spiſeroret meget fort, udvendigt ikke 

afſat fra Maven, indvendigt med en halv Snees ſterke Lengde— 

folder. Maven beſtaager af en ſerdeles lang (af mere end 

Bughulens halve Længde), tynd, tarmeagtig, ligebagudrettet, 

Rnoglebyg⸗ 
ning. 

bagtil ſterkt tilſpidſet Blindſek, hvilken fortil paa Bugfladen 

udſender en ført, trind, tarmedannet Portnerdeel, derer ret— 

tet frem, men i Enden krummer ſig. Maven har indvendigt 

fer eller fyr Lengdefolder, hvilke ogſaa ſtrekke fig gjennem 

Portnerdelen. Tæt bag Portnerdelens Krumning findes 21 

meget tynde, men for ſtorſte Delen tillige meget lange, Blind— 

tarme tilheftede“); de lengſte af disſe nage neſten 1, eller 

overgaage dog 4 af Bughulens Længde. Tarmen gaaer i lige 

Retning til Gadboret, og har altſaa omtrent Bughulens Længde; 

den er fynd, og viſer i hele Længden omtrent eens Vidde. 

Milten er langſtrakt, ſmal, næften baandformig. Genera— 

tionsorganerne naae en meget betydelig Udvikling, idet de 

i Legetiden opfylde næften hele Bughulen under Form af to 

meget langſtrakte, ſammentrykkede Sekke. Melken er hvid 

eller gulagtig-hvid, Rognen gul i det Rodlige Den følv- 

farvede Svommeblere ſtrekker fig fra Hjerneſkallen gjennem 

hele Bughulen lige til dennes allerbageſte Ende; den er tynd, 

noget cylindriff, mod begge Ender tilſpidſet. Allerforreſt deler 

den fig i to ſmaa Hudror, der trænge gjennem Aabninger i 

Baghovedet, og ſtage i Forbindelſe med Horeredſkaberne; noget 

bag Midten af dens Længde udſender den et tyndt men tem— 

melig langt Rør, ſom ſtaager i Forbindelſe med Mavens bageſte, 

ſpidſe Ende. Nyrernes Forhold det regelmasſige. 

Mellemkjebebenene ere omtrent af dobbelt faa flor 

„) Blindtarmenes Antal er dog nogen individuel Afvexling underkaſtet, 

men de kunne med et rundt Tal anfættes til en Snees. 
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Længde ſom Højde, af triangulær Form eller brede indefter, 

mod Siderne gradevis tilſpidſede. Overkjœbebenet af 

en meget uregelmesſig, foroven ftærft krummet og ſammenkne— 

ben, mod Siderne meget bred og pladedannet Form. Det for— 

reſte af de tre Stykker, hvori det lader ſig dele, hvilket baade er det 

tandberende og tillige det langt ſtorſte, har Sabel: eller Kniv⸗ 

form med ſtort, bredt, i Enden afrundet Blad og fort, indad— 

bojet Skaft; langs Midten er Bladet forſynet med en Lengde— 

kjol, ſom krummer ſig efter dettes Form, og treder frem ſaa— 

vel paa den indre ſom paa den ydre Side. Overkjabebenets 

andet Stykke, ſom lægger fig op til det forſtes bageſte Rand 

foroven, er lille, tyndt, ſmalt, næften liniedannet. Det tredie 

Stykke endelig ſtaaer i Sterrelſe mellem forſte og andet, og beſtager 

ligeſom af to Afdelinger, en overſte, tynd og ſpids og en nederſte 

bred, pladedannet, oval; denne ſidſte Afdeling lægger fig uden— 

paa det forreſte Stykkes nederſte Deel, medens derimod dets 

noget bagudrettede Spidſe ligger frit. Underkjeben fort, 

men forholdsvis meget høj (dens ſtorſte Højde næften lig dens 

halve Længde), af Triangelform, dog noget uregelmasſigt. 

Ojebenenes Kjade er meget ſterkt udviflet, og beftaaer af 

fem Knogler; den forſte af Middelſtorrelſe og oval Form, bag— 

til afſkaaren; den anden endeel mindre, temmelig regelmasſigt 

langſtrakt⸗firkantet; den tredie af en ſerdeles betydelig Stor— 

relſe, faa at den bedæffer hele Kinden, og bagtil ſtoder op til 

Forgjellelaaget, men tillige for ſtorſte Delen af en hudagtig 

Tyndhed; de to bageſte Knogler ere meget ſmaa, ifær den femte, 

men temmelig tykke. Alle disſe fem Knogler giennembores ef— 

ter Længden af en Slimkanal, hvilken paa den tredie bliver 

lidt bolgedannet, og fra hvilken der udgaae en Mængde fine 

Striber eller ſtraaleagtige Forgreninger over Knoglens nederſte 

Deel. Forgjellelaaget har en temmelig ſterkt bøjet Halv— 

maaneform, og gjennembores i hele Længden af en ſtor Slim— 

kanal, fra hvilken mange, mere eller mindre tydelige Forgreninger 
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udgaae i Retningen bag og ned. Gjellelaagsſtykket er 

af langſtrakt Form, dobbelt faa højt ſom bredt, og kan neppe 

kaldes firkantet, idet dets overſte Rand er meget ſteerk konvex; 

forreſte og bageſte Rand danne derimod omtrent rette Linier 

og ere neſten parallele; den nederſte Rand har en meget ffraa 

Retning fremad og ned, og er tillige noget konkav, hvorved 

opſtaaer en meget ftærft fremtrædende, ligenedadrettet, ſpids 

Vinkel; paa Gjallelaagsſtykkets overſte Deel viſe fig nogle 

aareagtige Forgreninger, ligeſom ſamme Deel fortil ſynes for— 

ſynet med en lille Slimkanal, der dog er utydelig. Under— 

gjellelaaget er ført men temmelig bredt, af en uregelmes— 

fig Form, der nærmer fig endeel til en Triangel med afrundede 

Vinkler; ifær er den nederſte-bageſte Vinkel meget ſtumpt af— 

rundet; fra Undergjellelaagets forreſte Rand udgaager en flad 

Torn, ſom er rettet opad mellem den nederſte Deel af Gjelle— 

laagsſtykkets forreſte Rand og den bverſte Deel af Mellem— 

gjellelaagets bageſte Rand, og ſaaledes tildeels adſkiller disſe 

to Knogler. Mellemgjellelaaget langſtrakt, ſmalt, om: 

trent tre Gange faa langt ſom højt, uregelmasſigt firkantet, 

bagtil højere end fortil. Hjerneſkallen er af en langſtrakt, 

trianguler, fortil ſterkt tilſpidſet Form, med flad Isſe; to no— 

get ophøjede Linier, ſom i en lang Strakning folge Pandebe— 

nets Rand, og fom baade fortil og bagtil konvergere, frembringe 

en Figur af en meget langſtrakt-oval Form paa Pandefladen; 

det indenfor denne Figur indefluttede Rum banner fortil en 

lidt konvex Ophojning med to ſmaa Lengdekjole, men er der— 

imod bagtil temmelig ſterkt fordobet. Spor til en Nakkekjol 

viſer Hjerneſkallen ikke. — Overſkulderbladets Hoveddeel 

er temmelig ſtor, af langſtrakt Form, gjennemboret efter Leng— 

den af en Slimkanal; dens to Grene begge vel udviklede, lange 

men tynde. Skulderbladet af ffjælagtig Tyndhed, foroven 

rundagtigt, pladedannet, forneden ſmallere, noget ſabeldannet; 

ogſaa dette gjennembores foroven af en Slimkanal. 



155 

Rygraden ſammenſckttes af 56 Hvirvler, nœmlig 32 Bug- 

og 24 Halehvirvler; Formen af Hvirvlerne er lidt ſammentrykket. 

De opſtigende og nedſtigende Tornefortſcttelſer nage deres 

ſtorſte Üdvikling omtrent fra 38te til 40de Hvirvel, eller fra 

ſjette til ottende Halehvirvel. Halehvirvlerne viſe en Seregen— 

hed, hvoraf dog ogſaa Rudiment kan ſpores paa de ſidſte Bug— 

hvirvler: de nedadrettede Fortſettelſer udſende nemlig paa hver 

Side ved Roden en meget ſpids, neſten ligefremadrettet (eller 

dog kun ganffe fvagt nedſkraanende) Torn; disſe Torne tiltage 

efterhaanden noget i Længde, faa at de med Spidſerne komme 

til at hvile paa den foregagende Fortſcttelſe. Sidſte Hale— 
hvirvel udſender i Retningen ned og bag en lille Beenkjol. 

Sildens Rigdom paa tynde, borſtedannede Ribbeen er be— 

kjendt; den har tre Ræffer, en Rekke egentlige Ribbeen 

og to Rekker Biribbeen. Allerede forſte Hvirvel viſer ſmaa 

Tverfortſœttelſer, og har Ribbeen. Den nederſte Rakke Bi— 

ribbeen fortſetter fig endog paa et Par af de ferſte Hale— 

hvirvler, og er i den ſtorſte Strækning feſtet til Roden af de 

egentlige Ribbeen, men rykker derpaa højere op, og fæfter fig 

til ſelve Hvirvelens Corpus. Den overſte Rekke Biribbeen 

udgager fra Roden af de overſte Tornefortſettelſer. 

At man allerede meget tidligt har tillagt Silden dybt inde 

i Øfterføen et eget Navn, beroer vel paa, at man har fundet 

den noget forffjællig i Form fra den almindelige Sild, og 

Peder Syv udtrykker fig beſtemt herover, idet han ſiger: 

„Stromling er bredere og ftæffere end Sild.“ Jeg har 

ikke ſelv haft Lejlighed til at underſoge den egentlige Strom— 

ling, men kjender kun Silden indtil Bornholm; imidlertid 

tvivler jeg ikke paa, at den ved et langvarigt Ophold i neſten 

ferſk Vand og ved Forſkjellighed i Næring har uddannet fig 

til en beſtemt Afart. Dog, naar adſkillige ſvenſke Skribenter 

igjen dele Stromlingen i fem til fer Afarter, og tilføje 
omtrent ligeſaa mange Saltvands-Former, troer jeg, de gane 

Afarter. 
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for vidt, og ophoje Formforffjælligheder, der blot maae tilffrives 

Alder, Fedme eller Magerhed o. ſ. v., til Afarter. Men, er jeg ikke 

tilbøjelig til at antage alle disſe Afarter, faa deler jeg endnu 

mindre Nilsſons Anfkuelſe, der viſer fig beredt til at falde dem 

Arter"), Denne Zoolog, ſom ſynes at have beſkjeftiget fig meget 

med Silden, adſkiller den i to Hovedformer: Havſilden og 

Skjergaardsſilden (ö: Oſterſoens Sild). Den forſte, ſom 

karakteriſeres ved mindre Hoved, Ojne og Gab o. ſ. v.“ ), deler han 

i ſex Arter eller Aſarter (hvilke af ham dog ikke ere nærmere afgrend— 

ſede fra hverandre): Oreſundsſilden, Kulleſilden, Gres— 

ſilden (majalis N.), Storſilden (bahusica N.), den 

norſke Vinterſild : Graabeensſilden) og den norſke 

Hoſtſild. Skjergaardsſilden, ſom har ſtorre Hoved, 

Ojne og Gab **), deler han i Cimbrishavnsſilden (vor 

bornholmſke Sild) og Stromlingen (Cl. Harengus Mem- 

bras Linn.). Naar Nilsſon betegner disſe Former ſom 

utydelige og let adſtillelige“ ), beklager jeg, at han ikke tillige 

har angivet deres Forſkjelligheder, da jeg hverken ſelv har 

kunnet opdage ſaadanne hos Sild fra forffjællige Lokaliteter, 

eller hos danſke og norſke Fiſkere har kunnet ſpore Kjendfkab til 

andre Forſkjelligheder, end de, der lade fig forklare af Alder, 

+) Sub hoc nomine latent p/ures species, vel, si mavis, varieta- 

tes locales constantes. Nilsson, Prodr. pag. 23. 

*) Sjehulen 2g til 2 af Totallengden, Bugfinnerne under Rygfin— 

nens forſte Trediedeel; Afſtanden fra Snudeſpidſen til Bryſtfin⸗ 

nerne lig Afſtanden mellem Bugfinnerne og Gadborfinnens Be— 

gyndelſe.“ Wilsſon J. s. c. 

*) „Ojehulen n til z af Totallengden, Bugfinnerne omtrent under 
Midten af Rygfinnen; Afſtanden fra Snudeſpidſen til Bryſtfinnerne 

meget længer end fra Bugfinnerne til Gadborfinnen (lig Afſtanden 

til Midten af Gadborfinnen).“ Wilsſon l. s. c. 

Distinctæ et facile dignoscendæ formæ distinetas oras visitant. 

Nilsson J. s. c. 

+ 
— 
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Aarstid o. ſ. v. Vel troer ogſaa Ekſtrom, inde i Sſterſoen 

i Nærheden af Morkso, at kunne ffjælne to „afgjorte, kon— 

ſtante Afarter“; men ved omhyggeligen at ſammenligne, hvad 

han om dem beretter, ſorekommer den ene Form mig kun at 

være et tidligere Stadium af den anden. 

At Silden ikke opnaaer nogen betydelig Storrelſe, veed 

Enhver. Imidlertid viſer den paa forffjællige Steder en ikke 

ringe indbyrdes Forffjæl med Henſyn til dette Forhold. Den 

norffe Graabeensſild nager omtrent en Længde af femten 

Tommer. Bethdeligt mindre er Kattegattets Sild; den over— 

ſkrider maaſkee næppe en Længde af tolv Tommer. Atter min— 

dre er Oſterſoens Sild, ſom vel ikke gjerne bliver ſtorre end 

ni Tommer !). Det er ikke let at afgjore, hvorpaa denne 

Sildens forffjællige Udvikling i Storrelſe nermeſt beroer. 

Man kunde maaſkee troe, at Silden ſom en nordifk Fiſk maatte 

aftage i Storrelſe mod Syd, og at den ſom Saltvandsfiſk 

maatte blive mindre ved Overgangen i brakt eller neſten ferſt 

Band; og dette ſynes i visſe Maader at befræftes ved For: 

holdet i Kattegattet og Sſterſen. Men Graabeensſilden 

fanges kun (eller i al Fald kun rigeligt) paa den norſke Kyſt, 

omtrent fra Egerſund til Stat. Allerede i Trondhjemsfjorden 

ſynes den at forſvinde, og nordligere har jeg hverken feet den, 

eller ved Efterſporgen kunnet erfare Noget om den; medens jeg 

derimod til Exempel ved Tromfø (under neſten 700 n. Br.) har 
feet Masſer af Sild, der i Storrelſe ikke (eller kun hojſt ubetyde— 

ligt) overſtege Oſterſoens Sild. Vel har jeg haft Lejlighed 

til at underſoge Sild fra Islands nordlige Kyſt, der i Stor— 

relſe omtrent ſtemmede med Graabeensſilden, men disſe ſynes 

kun at kunne betragtes ſom Undtagelſer der. Den gronlandſke 

Sild har, ſaavidt min, i denne Henſeende viſtnok meget ind— 

*) Wilsſon omtaler imidlertid et Exemplar af elleve Tommers Længde, 

men tilføjer tillige, at det er det ſterſte, han har feet. 

Stoerrelſe. 
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ſkrenkede, Erfaring nager, kun Middelſterrelſe “). Hvad den norffe 

Kyſtangaaer, lader den forſkjellige Storrelſe fig maaſkee for en Deel 

forklare ved de paa forſkjellige Steder temmelig afvigende For— 

hold, under hvilke Fiſkeriet drives. Den ſtore Sild gaaer nem— 

lig i Regelen ikke faa nær Landet, eller trænger ikke faa dybt 

ind i Fjordene, ſom den lille. Men den fuldſtendige Oplys— 

ning heraf maa imidlertid overlades Fremtiden. 

Silden nager meget højt mod Nord. Skippere, ſom fra 

det nordligſte Norge drive Hvalrosjagten paa Beeren-Ejland 

og Spitsbergen, have forſikkret mig, at de oftere ſee Sildeſti— 

mer i det aabne Hav mellem de ſidſtncvnte Oer. Silden tref— 

fes langs hele den norſke Kyſt, gjennem Kattegattet og Øfterføen 

lige til henimod Bunden af den bothniſke Bugt. Den fanges 

paa de britiſke Kyſter ſamt paa den franſke Veſtkyſt, men fore: 

kommer derimod ikke i Middelhavet. Ved de islandſke Kyſter 

er den ikke hyppig, idetmindſte ikke hvert Aar eller med Regel— 

mesſighed. Fabricius angiver den ſom meget ſjelden ved 

Grønlands Veſtkyſt, og det er mig ikke bekjendt, at man i de 

ſenere Aar har bemerket den hyppigere der. Hvor langt den 

mod Øft udftræffer fig i Ishavet, er vel endnu ubekjendt. 

Grendſen for dens Üdbredelſe ſynes altſaa, efter hvad hidtil 

ſikkert vides om denne, at falde omtrent mellem 76 og 429 n. 

Br. og mellem 609 oſtl. og 600 veſtl. Lgd. efter Ferros Me— 

ridian. Men ſom dens egentlige og rette Hjem er jeg tilbøjelig 

til at betragte Havftræfningen mellem den nordlige Polarkreds 

og Irland i den ene Retning og mellem Færøerne og Norge 

i den anden. 

Hvor overordentligt vanſkeligt det er, at afſlore Havets 

Hemmeligheder, og iſer at oplyſe Fiſkenes Naturhiſtorie, derpaa 

* Fabricius anfætter endog Storrelſen af den grenlandſke Sild til 

„neppe 52 Tommer“. Det af mig ovenfor udmaalte gronlandſke 

Exemplar har netop den dobbelte Længde. 
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afgiver nærværende faa almindelige, ſaa længe iagttagne og 

faa færdeles vigtige Fiſk et meget paafaldende Exempel, idet 

endnu faa mange Forhold i dens Levemaade ere os dunkle, og 

endnu ſaa mange fabelagtige Beretninger om den forplantes fra det 

ene Skrift til det andet, Blandt disſe fortjener forſt at nœv— 

nes Fortællingerne om „dens aarlige Udvandringer i talloſe 

Skarer fra det nordligſte Polarhaͤv indtil de franſte Kyſter og 

dens Tilbagevenden til ſit rette Hjem under Polarzonens Is, 

for der at oprette de Tab, den paa fin Rejſe har lidt ved 

Menneſtker og Rovdyr.” At Silden maa kaldes en ſelſkabelig Fiſt, 

og jævnligt træffes i tallsſe Skarer, er viſtnok ligeſaa uom— 

tviſteligt ſom almindeligt antaget”), og ikke mindre ſikkert er det, 

at den foretager Vandringer. Men der kan viſt næppe angives 

nogen antagelig Grund for, at disſe Vandringer have ſtorre 

Udſtrekning end mange andre Fiſkes Vandringer. Silden har 

* 

' 

+) Iſtedetfor i denne Anledning at gjentage, hvad allerede mangfol— 

| dige Steder kan lœſes paa Prent, vil jeg indftrænfe mig til, af mine 

egne Optegnelſer at anføre en Kjendsgjerning, ſom vedkommer vort 

Faedreneland. Den 5te Juli 1834 bemærkede jeg ved Nordſtrand, 

omtrent en Miil i Veſt for Skagen, en Stime af Sildeyngel, 

ſom ſtod indenfor den inderſte Ravle ganſke nær Strandbredden, 

faa at man, faa at ſige, kunde træde ud i den. Individerne vare 

kun af omtrent to Tommers Længde, men Stimen indtog en 

Strakning langs Stranden, ſom jeg efter Sjemaal omtrentlig an— 

ſlog til hundrede Favne, og en Brede ud i Havet af en halv Snees 

Favne. Sildeungerne ſtode faa tet ſammen, at man ikke kunde 

fee de blanke Sider men kun den mørke Ryg; hvorfor Havet i 

den Strakning, de indtoge, vifte fig ganſke ſort. Det var denne 

Omſtendighed, ſom førft henledede min Opmeerkſomhed paa Sti— 

men. — Jovrigt kan jeg henviſe den, der ønfter endnu langt mere 

overraſkende Exempler paa Sildeſtimernes Storrelſe, til Pontop— 

pidan (Norges nat. Hiſtorie, II, 235 flg.), til Pennant og 
Andre, hvor Sildebjærge af indtil 200 Favnes Højde, Stimer 

af flere Miles Udſtrekning o. ſ. v. omhandles. j 
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ſit Hjem i det nordlige Europas Have, rimeligvis 

ikke meget langt fra Kyſten; den begiver fig til visſe 

Tider, iſer for at lege, fra Dybet til de nermeſt⸗— 

liggende Kyſter og atter fra Kyſterne til Dybet; 

og de faa gjennemforte og nojagtigt udmalede Rejſerouter, 

man har udkaſtet for den, ere blotte Hjerneſpind!). — Et 

*) Det er ſaameget nodvendigere, at gjøre opmerkſom paa det Ugrun— 

dede i Antagelſen af Sildens ſtore Rejſer, ſom berømte Naturforſkere 

endnu vedblive at hylde den, og den i anſeete Haandboger fremſettes 

ſom en afgjort Sag. Blumenbach gſentager denne Anſkuelſe gjen— 

nem alle Udgaverne af ſin faa vidtudbredte Lærebog (fee til Ex. ellevte Ud- 

gave, 1825, Side 218 0g 259); Cuvier bifalder den i anden Udgave 

af Regne animal, 1830 (Side 318), Faber i fin Beſkrivelſe over 

Islands Fiſke o. ſ. v. — En vis Gilpin har endog udkaſtet et 

Slags Guide med vedfejet Kort over Sildens great tour 

(Trans. of the Americ. philos. Soc. of Philadelphia, 1786, 

Vol. II, Pag. 236). — Den bekjendte hamborgſke Borgemeſter, 

Johan Anderſen, er imidlertid den, hvem Læren om Sildens 

udſtrakte Vandringer ifær ſkylder fin Udbredelſe. J hans, for omtrent 

hundrede Aar ſiden udgivne, i ſin Tid meget læfte Bog om Island, 

Grønland o. ſ. v. udvikles den vidtloftigt; og i dette Skrift vil 

Enhver, der ønffer nærmere Underretning om, hvorledes Silde— 

ſtimen, efter at være gaaet frem fra Nordpolens Isdakke, deler 

fig til Højre og Venſtre i to Kolonner, og disſe atter efterhaan— 

den ſkille ſig i mindre Kolonner, for ſaaledes at ſprede ſig over 

Europas og Amerikas nordlige Kyſter: finde et rigt Maleri heraf, 

oplivet med fyſiko-theologiſke, oekonomiſke og lignende Betragtninger. 

Men den hele Hypotheſe forekommer mig ikke engang ben trovato, 

og er alt for vilkaarlig, til at kreve nogen udførlig Gjendrivelſe; 

kun vil jeg anføre et Par Exempler paa Anderſens Bevisforelſe. 

Fordi Hvaler, Marſvin, Hajer o. ſ. v. fortære Sild, flutter han, 

at hvor der findes Hvaler, Marſvin, Hafer o. ſ. v., der maa og— 

faa findes Sild i Mængde, og altſaa findes der Sild i Mængde 

i det nordlige Ishav. Fordi Nordpolens Is vilde gjøre det umu— 

ligt for Hvaler, Menneſker, og andre Sildens Fiender at forfølge 

den der, antager Anderſen det for afgjort, at Silden under denne 
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Forhold i Sildens Fremtreden, ſom nødvendigvis har maattet til— 

træffe fig megen Opmerkſomhed, men ſom tillige har fremkal— 

det mangfoldige Forklaringer, den ene urimeligere end den anden, 

er, hvad man falder Uſtadigheden i Sildens Vandrin— 

ger. Paa enhver Kyſtſtrækning, hvor man har beſkjeftiget fig 

med Sildefiſkeri, har man nemlig ogſaa haft Lejlighed til at 

gjore den ubehagelige Erfaring, at Silden ſtundom udebliver i 

en kortere eller længere Aarrekke, eller vel endog neſten aldeles 

forfvinder. Saaledes have vi hos os oftere maattet prove dette 

i Limfjorden, og Oreſundsfiſkeriet kan, naar vi ſammenligne 

det, med hvad det var for et halvt Aartuſind ſiden, ſiges at 

være fuldkomment tilintetgjort. Men jeg kan ikke anerkjende, 

at denne Uſtadighed juſt er ejendommelig for Silden; en lig— 

Is har ſit rette Hjem, og der leger. Men, da den altſaa ingen 

Fiender har her, flutter han atter, at den nødvendigvis formerer 

fig faa ſterkt, at den hvert Aar maa udvandre o. ſ. v. — Bloch 

har iøvrigt allerede med mange, og for ftørfte Delen gode, Mod— 

grunde befæmpet Anderſons Paaſtand, og overhovedet fremſat 

fornuftige Meninger om Sildens Gang. — Gilpins Hypotheſe, 

ftjøndt ogſaa en Vandrings-Hypotheſe, er temmelig forftjællig fra 

Anderſons. Efter ham vandrer Silden næmlig uafbrudt, for 

at undgage for ſterk Varme og for ſterk Kuldez om Somme— 

ren fra Syd mod Nord, om Vinteren fra Nord mod Syd; 

Vandringen ſkal foregage ien Kreds, eller nærmere i en Ellipſe, ſom 

fra Nord mod Syd ſtrakker fig gjennem 47 Grader (fra 65? n. Br., 

hvor Silden er i Juni, til 18? n. Br., hvor den findes i Decem— 

ber), og fra Øft mod Veſt nager fra den europaeiſke Veſtkyſt til 

den amerikanſke Sſtkyſt. Silden har altſaa en Rejfe af et Par 

tuſinde geografiſke Mile at tilbagelægge i tolv Maaneder, og maa 

Aar ud Aar ind foretage den ſamme, uden Hvile eller Standsning 

Vinter eller Sommer. Naar nu hertil kommer, at den uafbrudt 

forfølges af Menneſker og Dyr, faa kan den viſtnok i mere end 

en Henſeende ſiges at føre et meget bevæget Liv. — Da Gilpins 

Hypotheſe er endnu urimeligere og alle Erfaringer mere modſtridende 

end Anderſons, ftal jeg ikke indlade mig paa at gjendrive den. 

Danmarks Siffe, III. 11 
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nende Fluktueren finder viſtnok i ftørre eller ringere Grad Sted ved 

alt Hapfifkeri. Jeg tor ikke engang antage ſom ſikkert, at den er meget 

ſtorre ved Sildefiſkeriet end ved adſkillige andre Fiſkerier; men ders 

imod er det indlyſende, at Sildefiſkeriets overvejende Vigtighed gjør 

dets Mislykke i en fortrinlig Grad folelig, ja paa visſe Strak— 
ninger er, faa at ſige, en Livsſag. J alle enkelte Tilfælde at 

angive Aarſagen til Sildens Forſvinden fra en eller anden 

Kyſtſtrakning, formager Videnſkaben endnu næppe, eller i al 

Fald kun hojſt ufuldkomment. Derimod kan man vel, efterat 

have opgivet Rejſehypotheſen, og i dennes Sted antaget, at 

forſkjellige Sildeſtimer beboe de forffjællige Baſiner, Dalſtrak— 

ninger og Afdelinger af Nordhavet, og i Regelen ikke blande 

fig med hverandre, fremſœtte endeel rimelige Formodninger om 

de Naturforhold, der i Almindelighed kunne bevirke Sildens 

Aftagen eller Forſpinden paa visſe Kyſtſtrkninger. Saadanne 

ere: a) Formerelſen af de Dyr, hvem Silden er anvift til 

Nering; blandt hvilke jeg ifær troer at magtte nævne Torſken. 

Det er let begribeligt, at denne graadige Fiſk, ſom formerer 

fig endnu ſterkere end Silden, og ſom faa langt overgager 

den i Storrelſe, kan blive meget farlig for den, naar de leve 

ſammen i et indſkrenket Havbæffen. Erfaring ſynes ogſaa at 

bekrafte dette; Fiſtere have ofte fortalt mig, at naar Torffe- 

fiſkeriet i deres Omegn tiltog, formindfkedes derimod Silde— 

fifferiet, og omvendt. At Torſkeſtimerne ofte folge Sildeſtimerne, 

er bekjendt nok, og det er oftere blevet bemeerket, at paa ſamme 

Tid, Sildeſtimerne fra en eller anden Kyſt ſoge Dybet, paa 

ſamme Tid forſvinder ogſaa den ſtore Torfk *). b) Vejrfor— 

+) Sornfiſken ødelægger viſtnok betydelige Masſer Sild i Kattegat— 

tet og Sſterſoen, Spirhajen paa Jydlands Veſtkyſt. Marſvin 

og Selhunde forekomme mig, ſtjondt i flere Henſeender ſrade— 

lige for Sildefiſkeriet, dog af mindre Betydning her, deels paa 
Grund af deres ringere Mængde, deels, hvad Selhundene angager, 

fordi de næppe folge Sildeſtimerne langt ud paa de ſtorre Dybder. 
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holdene øve upaatvivleligt en betydelig Indflydelfe paa Silde— 

ſtimernes Gang. Det er nemlig en ſikker Erfaring, at Silden, 

naar den er ſtegen op fra Dybet, og nærmer fig Land, ſvom— 

mer mod Vin den. Naar Vinden bleſer fra Land, gaaer 

den altſaa Kyſten nærmere, hvorimod den, naar Vinden ſtager 

paa Landet, fjærner fig noget, eller, naar det er mod Legetiden, 

vender Hovedet mod Vinden, og ſtaaer ſaaledes neſten ube— 

vegelig. Derfor feer man oftere paa den norffe Kyſt, naar 

langvarigt Uvejr indtræffer, efterat Silden har nermet fig 

Landet, Stimerne blive ſtaagende udenfor i Kamp mod det op— 

rørte Hav, uden at vove fig ind paa Legegrundene. Vedbliver 

det med paalands Storm under hele Legetiden, ſynes Folgen 

heraf at maatte blive den, at Silden nodes til at lege paa 

Dybet, hvoraf atter flyder, ikke blot at det ſedvanlige Kyſt— 

fiſteri mislykkes, men at Legen, ſom er afſat paa ubekvemme Steder, 

idetmindſte for en Deel tilintetgjores. Gjentage disſe Forhold fig 

flere Aar i Trek, ville vel derved Sildeſtimerne paa en vis Strek— 

ning blive ødelagte, eller dog for lang Tid meget formindſkede ). 

) Ekſtrem anfører en Mening (die Fiſche von Morke S. 214), 

ſom ſkal være gjældende paa en Deel af den ſvenſke Sſterſoes— 

Kyſt, og ſom, forſaavidt den maatte vere grundet paa ſikkre Er— 

faringer, vilde fuldkomment oplyſe den tilſyneladende Uſtadighed i 

Sildenes Vandringer. Ifolge denne Antagelſe ſkal Silden, naar 

den om Foraaret ſtiger op af Dybet, nærme fig Vandſkorpen faa 

meget, at den kan drives af Vinden, til hvilken den da overlader 

fig, ubekymret om, hvorhen den bliver ført, — Men, ligeſom man 

intet andet Sted ſynes at have bemeerket denne Ejendommelighed 

hos Silden, forekommer den mig ogſaa at vere altfor ſtridende mod et 

af Naturens ſtore Formaal, Arternes Vedligeholdelſe; idet Silde— 

ſtimerne, ſom ganſke betroede fig til Vindens Godtbefindende, 

vilde være udſatte for, flet ikke at blive forte til nogen Kyſt, eller 

til Kyſter, ſom ikke vare bekvemme for Legningen. Jeg tor der— 

for ikke feſte ubetinget Lid til denne Angivelſe. 

1 
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c) Visſe Forandringer i Havbundens og Havets Beffaffenhed kunne 

vel ſtundom, ſkjondt neppe hyppigt, betinge Sildeſtimernes kortere 

eller længere Forſvinden fra en Kyſt. Begivenheder, der hidfore 

ſaadanne, ere til Exempel vulkanſke Udbrud, der deels dræbe Fifkene 

ſtrax, deels maaſkee foranledige Epidemier blandt dem; deels i kortere 

eller længere Tid afholde friſke Stimer fra at nærme fig Ky— 

ſterne. Paa Island har man oftere følt den uheldige Indfly— 

delſe af Vulkanerne paa Fiſkeriet. Nermere ligger os den 

Forandring, der for nogle Aar tilbage traf Limfjorden ved 

Veſterhavets Gjennembrud, og ſom man paa forffjællig Maade 

har ſogt at fætte i Forbindelſe med Sildefiſkeriets Ophør der. 

d) At Fifkeredſkaber, ſom bortfange og odeleegge Angelen, naar 

de benyttes i en betydelig Udftræfning, mage kunne bevirke Sil— 

dens Aftagen eller endog dens Forſvinden paa en ſtorre Kyſt— 

ſtrekning, kan næppe betvivles. — At Silden er en frygtſom 

Fiſt, vil jeg ikke benægte; men den forekommer mig imidlertid 

ikke at være frygtſommere end mangfoldige andre Fiſke, og i 

al Fald fkulde jeg mene, at man er gaaet meget for vidt, 

naar man har villet fætte baade dens Neermelſe til Kyſterne 

og dens Forfvinden fra disſe i umiddelbar Forbindelſe med 

dens Frygtſomhed. Imidlertid har man paa den norſke Kyſt 

gjennem mange Aarhundreder antaget, at Hvaler og andre 

Sodyr dreve Silden ind til Landet, og man har paa mangfol— 

dige Steder, hvor Silden til visſe Tider er bleven borte, 

antaget, at den var bortſkremmet af en eller anden Larm ). 

„) Blandt de ſtore Sodyr, der ſkulle drive Sildeſtimerne ind til Lan— 

det, nævner Pontoppidan (Norges nat. Hiſtorie, II, 234) 

Spring⸗Svaler (en Delfin-Art), Zajer, Sœlhunde, Marſvin 

og iſer Silde-Zvalen, „der ſom en Oberjegermeſter driver de 

ſtore Silde-Hobe for ſig“. Naar det bliver for grundt for Silde— 

Hvalen, „ligeſom overgiver den fin Kommandos til de omtalte min— 

dre Ropfiſke, og disſe omſider til Torſken og Sepen, hyilke, idet 

de ſelv forfølges, aflade ikke at forfølge Sildene“. Om Spring— 
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Ved at betragte Stimer af Sildeyngel, har jeg oftere haft 

Lejlighed til at bemerke, at disſe bevæge fig med en beundrings— 

værdig Orden og Nojagtighed; at de, naar man forfølger dem, 

Zvalerne har Pontoppidan fremdeles folgende kurieſe Rela— 

tion: „Disſe Spring-Hvaler rangere ſig i en Linie, og overfare 

alle Stier eller Fiſke-Grunde, for at bortjage alle andre ſmaa Fiſke, 

faa at Grunden, hvor Silden ſkal ftaae og gyde fin Rogn, bliver 

reen og ryddelig, indtil Silden kommer drivende under den ſtore 

Hvals Anforſel“. Jeg anſeer det ikke overflødigt, at dvæle ved 

disſe naturhiſtoriſke Novelletter, da de have ligeſom et Slags 

Hjcmmel i den norſke Lovgivning, der, lige fra Guletings-Loven 

til Kriſtian den Femtes Lov, beſtemmer Boder for at ſkyde „den 

Hval, ſom driver Sild ind udi Sildefiſkeriet“ (N. L. 5—12—5), 
„og ſaaledes ſpilde og hindre Guds Gaver“ (Hakon Ad. G. T. 

Lov, Hval-Rat, Pau's Overſ.). — Min Anſkuelſe er derimod 

kortelig den, at Hvalerne folge Silden, men ikke drive den, og at 

Silden, der ſoger fine Legepladſer, vil gage lige ner Land, og 

ankomme omtrent lige hurtigt, hvad enten Hvaler og andre Dyr 

ere i Folge med den eller ikke. For at afgjore, om Silde-Hvalen 

er til Gavn eller Skade for Sildefiſkeriet, burde man vel egentlig 

vide, om den enten forterer Torſkog Sej eller Sild iſtorſte Mængde, — 

Med Henſyn til den modſatte Foreſtilling, at Silden forlader visſe 

Kyſter af Frygt for en eller anden Larm, faa har man modificeret 

denne efter Omſtendighederne. Forſt har wan paaſtaaget, at Ka— 

nonſkud bortjage Silden, og man har til Exempel villet forklare 

Sildefiſkeriets Ophør i den bohuslenſke Skjcrgaard under Karl 

den Tolpte af Tordenſkjolds „Kanoner, der ligeſom paa en 

Gang dundrede paa hvert Punkt mellem Frederikshald og Kjoben— 

havn“; og dets Ophør ſammeſteds 1809 fra den ſterke Skyden i 

Kattegattet 1808 (Lundbecks Antekningar rorande Bohuslänſke 

Fiſkerierna); men man har ikke tilſtrakkeligt taget i Betænkning. 

at Sildefiſkeriet har haft fine Omſkiftninger for Kanoner brugte, 

til Søes, og endnu har dem ligeſaafuldt paa ſaadanne Strakninger. 

hvor Kanonſkud aldrig høres, ſom der, hvor de daglig gjenlyde. 

Derneſt har man troet, i Dampfkibsfarten at øjne Sildefiſke— 

riets fuldkomne Odeleggelſe; men heller ikke denne Mening vil ret 

* 
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eller ſoger at fange nogle, ikke ſprede fig fra hverandre til alle 

Sider, eller komme i Uorden, men vige tilbage ſom et heelt 

Legeme, og kun faa langt, ſom Forfolgelſen fræver det, og, 

lade fig bringe i Samklang med Erfaringer paa den ſkotſke Kyſt, 

hvor man har feet Silden forfvinde i Indvige, der endnu ikke vare 

beſogte af Dampfkibe, og feet den ſammentrenge fig i andre, der 

hver Dag giennemſkares af et Dampſkib. J Sreſundet vil der 

næppe kunne efterviſes nogenſomhelſt Forandring i Sildefiſkeriet, 

hverken i den ſeneſte Tid ved Dampfkibene, eller tidligere ved 

Kanonſkud. — J Mangel af disſe to Indvirkninger har man endog 

villet tillægge den med Sildefiſkeriet forbundne Larm — Bodkernes 

Banken, Arbejdernes Tumlen og Raaben o. ſ. v. — tilſtrakkelig 

Kraft til at bortſfkremme Silden. — Fra Sildens Horelſe har 

man henvendt ſig til dens Lugt og Smag, og har villet efterviſe 

en Forbindelſe mellem dens Forſvinden og disſe Sandſers Berøring 

paa en ubehagelig Maade; man har ſaaledes paaſtaget, at Tang— 

brenden paa Kyſterne bortdriver Silden; men der mangle ikke 

Exempler paa, at Sildeſtimerne aldeles uforſtyrrede have ſogt 

Steder, hvor man brændte Tang. Man har paa den norſke Kyſt 

"troet, at mange Silds Forraadnen i Vandet i en eller anden Bugt, 

hvad ſtundom ſom Folge af Vaaddragningen kan hænde, bortjog Silden; 

og paa den ſpenſke Kyſt meent at Udſtyrtningen i Havet af Silde— 

grumſet efter Tranbrending havde ſamme Virkning. Men, for— 

uden at Havets Bevegelſe ved Ebbe og Flod ſamt Bind og Strom 

vel ikke vilde tillade ſaadanne Begivenheder en langvarig Virkning; 

ſynes de, efterdi faa utallige af Havets Beboere, iſer Bløddyr 

og Krabsdyr, ere aadſeledende, at ville tjene til at tillokke disſe i 

Mangde, og ſaaledes, da disſe atter tjene Fiſkene til Nering, 

ſnarere at ville gavne end ſkade Fiſkeriet. Hvor man ganſke 

mangler nogenlunde rimelige Grunde til Phenomenets Forklaring, 

tager man uden Betenkning fin Tilflugt til urimelige. Saaledes have 

Fiſkerne i ældre Tider troet, at Blodsudgydelſe eller Trœtte under 

Fiſkeriet kunde bortdrive Fiften, Da i en norſk, ſildefiſkende By 

for endeel Aar tilbage nogle Standsperſoner havde arrangeret en Maſke— 

rade, ſkal menig Mand med Oplob og Voldſomheder have fat fig 

imod en ſaadan Ugudelighed, der, ſom man troede, vilde holde Silden fra 
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n.ar denne ophører, atter i Ro indtage deres forrige Plads. 

Jeg tvivler derfor paa, at Larm eller overhovedet Frygt har 

nogen væfentlig Indflydelſe paa Sildens Vandringer. 

Silden er viftnof ingenlunde en ſejglivet Fiſk, men 

den almindelige Mening, at den doer ojeblikkeligt efterat være 

kommen op af Bandet, er imidlertid ganſke falff. Egne Jagt: 

tagelſer herover, i Forbindelſe med Fiſkeres Udſagn, have lært 

mig, at den endog, under gunſtige Omſteendigheder, kan leve 

flere Timer. De gunſtige Omſtendigheder ere, at den ikke er 

bleven beſkadiget ved Fangſten, ikke lider noget Stød eller Tryk 

efter denne, og at Vejret er kjoligt. Den Sild, ſom fanges 

i Garn, doer meget hurtigt, deels fordi den allerede beffadiges 

noget ven at lobe fig faſt i Maffen, og ifær fordi den endnu 
lider mere ved Udtagelfen af Mafken. Meget lenger lever den, 

ſom fanges i Vaad. Bed at overvære Vaaddragning, har jeg 

haft Lejlighed til at bemerke, at af de fangede, i Kurve hen— 

fatte Sild adſkillige af de overſte endnu vare levende efter 

Forløbet af en halv Time. Efterdi den Sild, ſom tages i 

Bundgarn, lider mindſt ved Fangſten, kan den ſom Følge ogſaa 

holdes laengſt levende. Da jeg en Morgen Klokken fer i koldt 

Vejr tog ud med nogle Fiſtere, ſom ſkulde roͤgte deres Bund— 
garn, og ved denne Lejlighed ſpurgte dem, hvor lenge de 

meente, de fangede Sild vilde kunne leve; paaſtode de, at disſe 

for en Deel vilde kunne leve til Middag (altfaa ui fer Timer), 

naar de bleve liggende roligt i Skygge. Rigtigheden af denne 

Paaſtand i dens hele Üdſtrekning kan jeg naturligvis ikke 

indeſtaae for, men det forekommer mig rimeligt nok, at enkelte 

Sild af en ſtorre Hob ville kunne leve et Par Timer ude af 

Kyſten, og forſpilde det tilſtundende Fiſkeri. — J et Parlaments- 

møde 1835 gjordes Huſet opmerkſomt paa, at en paa den irfte 

Kyſt anſat Præft af fine Sognefolk havde forlangt Sildetiende; hvil— 

ket imidlertid i den Grad havde ſtaget i Strid med Sildens Fo— 

lelſer, at ikke en eneſte Sild ſiden den Tid havde viſt fig (Narrell). 
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Bandet. — Silden er en munter Fifk, ſom ſynes at .elffe ſtrid 

Strom, og derfor, naar den er ner Land, hyppigſt opholder 

fig ved Hager eller fremſkydende Landpynter, hvor ſaadanne 

findes. Stundom ſpringer Silden op over Vandfladen; ſtun— 

dom gaae Stimerne faa højt i Bandet, at de kruſe Hapfladen; 

hvilket maaſkee iſer finder Sted, naar Marfvin og andre 

Fiender i Mængde omfpænde den. Man ſiger, at de meget 

ſtore Stimer ffulle drive Bandet foran fig med en ejendomme— 

lig Bruſen, og det er bekjendt, at de i klare Netter ved deres 

Bevegelſer kaſte et Slags Skin fra fig, det ſaakaldte Silde— 

blink. Undertiden ſynke Stimerne pludſeligt ned I Havet, for efter 

fort Tid atter at hæve fig; men i Regelen gaaer Silden dybt 

om Dagen og ei maaneklare Netter, højere derimod i mørfere 

Netter. J ſaadanne lykkes Fifkeriet bedſt, iſer naar tillige 

en friſk Vind kruſer Hasfladen, rimeligvis fordi Silden da 

mindre vel kan fee Fifſkeredſkaberne. Hvis det forholder fig 

ſaaledes, ſom af Nogle fortælles, at Stimerne ſprede fig mere 

i godt Vejr, i Storm derimod flutte fig tættere, kunde dette 

ogſaa have Indflydelſe paa det mere eller mindre heldige Ud— 

fald af Fiſkeriet. Uagtet Hovedmasſen af Silden, ſaaledes ſom 

ovenfor angivet, kun opholder fig en indffrænfet Tid ved Ky- 

ſterne, gjore dog mindre Partier Undtagelſe fra Regelen, ſaa— 

ledes at idetmindſte enkelte Sild kunne fanges hele Aaret om, 

faa længe Bandet er aabent. 

Den gamle Fabel, at Silden ffulde leve blot af Vand, 

finder vel næppe længere Tilhængere, uden maaffee hiſt og her 

blandt Fifkerne. Sildens fornemſte Næring beſtager i ſmaa 

Krebsdyr, ifær henhørende til Kaare: Slægten (Mysis), ) af 

hvilken de nordiſke Have huſe utallige Skarer. Men den for— 

) Ved den ſaakaldte Rodaat, ſom ofte findes i Sildens Mave om 

Sommeren paa den norſke Kyſt, og ſom, da den vanſkeliggjer 
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tærer ogſaa Fiſkerogn og Smaafiff, og ffaaner ſtundom ikke fin 

egen Angel. Man har fanget den paa Kroge, ſom vare agnede 

med Snagle, og den lader fig lokke med kunſtige Fluer. 

Silden antages at forplante ſig paa to Tider af Aaret, Foraar Sorplantning. 

og Efteraar. Paa de danfke Kattegats-Kyſter nærmer Silden fig 

til Landet i Marts, leger i April, og træffer fig igjen tilbage 

i Begyndelſen af Maj. Mod Slutningen af Auguſt eller no— 

get ſenere“) nærmer den fig atter, og bliver ved Landet ind— 

til hen i November. J Veſterhavet er Forholdet omtrent det 

ſamme: Fiſkerne ved Nymindegab til Exempel regne, at Silden 

gaaer op i Ringkjobing- Fjord for at lege fra Peders Stol 

(den 22de Februar), og at den vender tilbage igjen til Havet fire eller 

fem Uger for St. Hansdag (altfaa mod Slutningen af Maj 

Maaned), i Selſkab med megen Angel. Om Efteraaret gaaer 

atter Sild op i Fjorden ved Mikkelsdags Tid, ſkjondt i ringe 

Mængde. — Den norſke Graabeensſild ſoger Kyſterne og 

forplanter fig tidligere end nogen anden Sild, nemlig allerede 

i Januar og Februar. Dette kan imidlertid ikke forundre, 

efterdi Graabeensſilden er den ſtorſte Sild, og Sildene viſtnok 

iagttage ſamme Forhold ſom de fleſte andre Fiſke, at de ældre 

og ſtorre Individer lege tidligſt. J Modſetning hertil ſtager, 

hvad Ekſtrom beretter om Foraarsſildens Legen inde i Oſter— 

ſoen, at denne næmlig forſt er tilende i Midten eller Slutningen af 

Juni. Ved at ſammenholde de forffjællige Beretninger om 

Sildens Legen paa forffjællige Steder, kommer man til det 

Saltningen, har fremkaldet ſeregne Lovbeſtemmelſer, maa ifær en 

Myſis⸗Art forſtages; ſkjondt jeg ikke vil benægte, at maaſkee flere 

Kräbsdyrarter kunne være ſammenfattede under denne Benævnelfe, 

*) J det nordligſte Kattegat ſynes den forſt at komme til Kyſten i 

Begyndelſen af Oktober. See P. . Møllers oekonomiſke Skil— 

dring af Hou i Hals Sogn, S. 26. 
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Reſultat, at denne foregager gjennem alle Aarets Maaneder, 

med Undtagelſe maaffee af December og Juli. De færegne Sted— 

forhold, ſom betinge Afoigelſerne i Legetiden, kunne endnu ikke 

i alle Tilfælde tilſtrekkeligt udredes"). Men endnu vanfkeligere 

forekommer mig Afgjorelſen af det Sporgsmaal, om ſamme Sild, 

ſom de fleſte Forfattere ſynes at antage, virkeligt leger to Gange 

om Aaret, eller om det er forſtjellige Sildeſtimer, der lege paa 

forſtjellige Tider, faa at hvert Individ kun forplanter fig een 

Gang om Aaret. Uden at indlade mig paa Afgjorelſen af 

dette Spørgsmaal, hvortil endnu mange Kjendsgjerninger ſav— 

nes, vil jeg kun bemærfe, at- man ligeſaalidt fjender til nogen 

Efteraarslegen hos Graabeensſilden ſom til nogen Legen 

om Foraaret hos den trondhjemſke Hoſtſild; efter Ekſtrom 

forplanter Lek-Strommingen fig kun om Foraaret, Skot⸗ 

ſtrommingen kun om Efteraaret. — Til Legepladſe udkaarer 

Silden fig flade og jævne Grunde, ſom ere forſynede med Ve— 

getation (iſer Zostera) til Legens Afſcttelſe. Bloch beregner 

Antallet af Rognkornene i en Silderogn til over 68000. 

Nogle Dage efter Rognens ÜUdgydelſe viſer den (efter Ekſtrom) 

allerede to ſorte Ojenpunkter, og omtrent fjorten Dage efter 

Befrugtningen er Foſteret fuldkomment uddannet. En Maaned 

efter Legningen er den unge Sild en Tomme lang, og forlader 

derpaa Legepladſen, for at begive fig til de grundeſte Bugter, 

hvor den bliver til ſidſt ei Auguſt eller allerforſt i September, 

men da, efterat have naget en Storrelſe af omtrent to Tom— 

*) At Foraarslegetiden inde i Sſterſoen indtræffer faa ſeent, Efter— 

aarslegetiden derimod tidligt (i Uuguft , beroer vel paa den lange Tid, 

Oſterſoen er tillagt med Is; og overhovedet ſtager vel Legetiden i 

de forſkjcllige Have i Forhold til disſes Temperatur. Den For— 

ſtjel, man paa de ſamme Steder bemerker i Legetiden i for— 

ffjæuige Aar, afhænger af Vejr og Bind. 
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mer, begiver fig ud i Havet”). Naar Silden er et Aar 

gammel, fkal den omtrent have en Længde af fire Tommer. 

At Silden er en af de allervigtigſte Fifke i den mennefke 

lige Oekonomi, og at den, om den ſtager tilbage for nogen 

anden Fiſk i faa Henſeende, da ene viger for Torſken, er faa 

bekjendt, at det neppe fortjener at omtales n ). Ikke mindre 

bekjendte ere de forſkjcellige Maader, paa hvilke den tilberedes ===) 

*) Maaſfee bliver den dog fine Steder ved Kyſterne den forſte Vin— 

ter. Dette er i al Fald NVarrell's Mening. 

xx) At visſe Byer befolkes, og atter miſte deres Indbyggere, alt efter 

0 

Omſkiftningen i Sildefiſkeriet, er vitterligt nok. Det vil 

endnu være i friſk Erindring, at neſten hele Nibe, for ikke ret 

mange Aar tilbage, paa een Gang ſtilledes til Auktion, efterat 

Sildefiſkeriet i Limfjorden var ophørt. En norſk Digter (Wordahl 

Brun, om jeg ikke erindrer fejl) udtrykker iet Digt om Fiſkerierne 

paa Norges Veſtkyſt ret maleriſk Sildefiſkeriets Vigtighed: 

„Hver Borger oplives af Silden, 

Som Fluen oplives af Ilden.“ 

Hvor vigtig en Statsbegivenhed Sildefiſkeriets Mislykke i Forti— 

den var, kan til Erempel ſkjonnes deraf, at Zvitfeld under Aaret 

1537 finder det Umagen værd at antegne: „dette Aar gik aldeles 

ingen Sild til under Skaane Land“; hvilken Begivenheds Folger 

nærmere oplyſes ved Jesper Brochmanns Skrivelſe til Kriſtian 

den Tredie (Kjøbenhavn St. Thome Dag 1537): „her er faſt kommet af 

alle Kjobſtederne udaf Fyen, Sjælland, Skaane og Smaalandene; 

det forſlager dog en føje Ting, thi at de fore ikke Halvdelen af det 

Sølv frem, ſom de have fanget Stkrivelſe om tilforn, og be— 

klage dem for deres Armod, thi at Fiſkendet ikke gik til udi Hoſte“ 

o. ſ. v. Danſke Magazin, VI, 21. — De Steder paa vor Kyſt, 

hvor Sildefiſkeri endnu drives, er dette faa at ſige Fiſkerens Levebred; 

mellem Sildefiſkerierne lever han gjærne for en ſtorre eller mindre 

Deel paa Borg, og med Silden ſkal han betale fin Gjeld. Der— 

for ſiger han ogſaa, at „Silden er faa god ſom det rede Sølv”. 

Naar imidlertid, efter Sagn i Vendſysſel (fee Molbechs Dialekt— 

Lexikon S. 477), Frederik den Fjerde engang i Aalborg ſkal 

Anvende 
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og opbevares, og den udforligere Beffrivelfe af disſe hører des— 

uden ikke hjemme her. Skjondt en ferſk Sild paa den rette 

Tid af Aaret — i Sommeren og Begyndelſen af Hoſten da 

den er fedeſt — er en velſmagende Fiſk, bliver den dog blandt 

de mere Formuende i Almindelighed kun lidet agtet, deels vel fordi 

den er meget billig, deels vel ogſaa, fordi den anſees for uſund, 

og virkeligt udfordrer en ufvæffet Fordojelſeskraft. Spege— 

ſilden har derimod altid været anſeet for en fund Spiſe, 

har gjennem en Rakke af Aarhundreder veret faa at ſige dag— 

lig Fode gjennem hele Norden, og er desuden bleven ſogt med 

Begjerlighed i de fleſte af Europas Lande, ifær faa fænge man 

drak dybt i Paladſerne faa godt ſom i Hytterne”). — For— 

være bleven bevertet med et Maaltid af 24 Retter, der alle be— 

ſtode af Sild: ſynes man i denne Green af Kogcekunſten at maatte 

have bragt det videre i Aalborg end andenſteds, og en ſtor Deel 

af disſe Retter turde være ubekjendte udenfor Limfjorden. 

*) Schonevelde beremmer blandt Andet Spegeſilden ſom «celebre 

pridianæ crapulæ solandæ antipharmacum, ein Geſundtmacher 

ob id bibulis dictus«, og to hundrede Aar ſenere er den endnu 

„der alte Troſter in Katzenjammer und Hundetrübſal“ (Seine). — Man 

kunde maaſkee derfor have nogen Ret tilat undre fig over, at Thomas 

Bartholin, der overalt lægger en faa varm Patriotisme for Dagen, 

der udgyder fig i faa begejftrede Lovtaler over andre danſke Na— 

tionalſpiſer, og ſom begynder fin Disſertation de potu Da— 

norum med de vægtige Ord, «potandi ingens in Septentrione 

necessitas; at han afferdiger Spegeſilden med en faa ſtedmoder— 

lig Korthed. — Hvilken uhyre Mængde Spegeſild, der til alle Tider 

er forbrugt i Norden, derom vidne alle Inventarieliſter fra 

Slotte og Kloſtere, alle Udſpisnings-Taxter o ſ. v. Exempel⸗ 

vis vil jeg blot anføre, at der beſtemtes en Kloſterſomfru (Danſke 

Mg. 1, 192) aarligt blandt andre Fodemidler af Salt og Ferfkt, 

af Kjod og Fiſk o. ſ. v. en Fjerding Spegeſild, ſljondt et Anti- 

pharmacum crapulæ pridianæ her viſtnok maatte være uned— 

vendigt. Ingen Nordboere have imidlertid, ſaavidt mig befjendt, 
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uden Sildens ſtore Vigtighed ſom Nering for Menneffene, kan 

den ogſaa benyttes paa forfkjcellige andre Maader, naar den fanges 

i faa ſtor Mængde, at Fifferen ikke finder Aſſcetning, eller han 

mangler Salt, eller Silden er for mager til at ſaltes o. ſ. v. 

Den ſtal næmlig afgive et godt Foder for Kreaturerne, den kan 

med Fordeel anvendes til Trankogning, og den indeholder et 

rigt Gjodningsſtof før magre Jorder. — Endelig bor ikke for— 

glemmes, at Silden forffaffer den bedſte Madding for alt Krog— 

fiſkeri, hvorved den indirekte bliver af høj Vigtighed for Fiſkerierne, 

og ved disſe forbruges i ſtor Mengde; hos os til Exempel paa 

Jydlands Veſtkyſt ved Nymindegab. Det maa endnu ſtedſe be— 

flages, at Sildefiſkeriet paa fine Steder ødelægges i Spiren ved mod— 

villig Tilintetgjorelſe af Angelen, og at man maaſkee paa den anden 

Side ikke faa ſjeeldent lader Stimerne af vorne Sild drage 

Kyſterne forbi uangrebne, fordi man favner Redſkaber til at fange 

dem, eller Midler til at opbevare Fangſten; kort ſagt, at man ikke 

altid gjør fig denne Fiſk faa nyttig, ſom den kunde og burde gjores. 

Silden er uafladelig et Bytte for neſten utallige Fiender, hvilke 

den kun kan modſette et eneſte, men ſom ofteſt tilſtrekkeligt, Bærn 

i fin Frugtbarhed n). Ovenſor har jeg haft Lejlighed til at 

bragt det til en ſaadan Virtuoſitet i at ſpiſe Spegeſild ſom Born— 

holmerne. Bornholmeren Skougaard beretter: „til Frokoſt ſpiſes 

daglig Spegeſild af menige Landſens Indbyggere; de ſpiſes med 

Been, Ravn, Melke, uden Spilde. En fuldvoxen Karl ſpiſer til 

Frokoſt ſtundom fer, ja endogſaa otte Spegeſild, og Pigerne, ſaa— 

velſom ogſaa Vogtebern af ti til tolv Aars Alder, tage for det 

Meſte ligeſaa ſtore Portioner.“ Potandi ingens necessitas! 

*) Biſkop Pontoppidan, der ſtundom hentede ſine Sammenligninger, 

fra hvad derefter hans Studier berørte ham nermeſt, fandt, at „Sildens 

Sfjæbne kan lignes ved Israeliternes, ſom ej alene fordum ſaaes 

i Wgypten, men ſees endnu i alle Lande, hvor de meeſt tryk— 

kes og plages, meeſt at mangfoldiggjores“ (Norges Naturh. II. 

240). Havde Gilpins ovenfor berørte Theori for Sildens Van— 

dringer allerede været bekjendt paa Pontoppidans Tid, vilde han 

maaſkee med Foje have kunnet ligne Silden ved den evige Føde. 

Fiender. 
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nævne nogle af de Sødyr, ſom — ikke drive men — følge den 

fra Dybet til Kyſterne og fra Kyſterne til Dybet. Overhovedet 

kan vel ſiges, at af alle de Havets Beboere, ſom ere iſtand til 

at bemægtige fig den, dens Angel eller dens Leg, findes neppe 

nogen, ſom forſmager den. Men foruden disſe og Menneſkene 

har den utrættelige Forfelgere i mange nordiſke Svømmefugle, 

hvilke fortere utrolige Masſer af den, og, ved paa dens Van— 

dringer at fvæve over Stimerne i Luften, allerede langt borte 

forkynde Fiſkerne dens Ankomſt. Naar man paa en ode Kyſt, 

hvor Sofuglene uforſtyrrede kunne flokke fig, har feet Silden 

under Land, har overfkuet Fuglenes Skarer, er bleven be— 

dovet af deres Skrig, og med Øjet har forfulgt deres uaf— 

brudte og utrættelige Virkſomhed i at hente deres Bytte op af 

Havet: nodes man viſtnok til Forundring over, at den ſpage 

Sild ikke ligger under for faa mange og mægtige Fiender. 

Men, naar man tillige bemerker, hvorlidet Silden lader ſig 

forſtyrre i fin Gang, med hvilken tilſyneladende Rolighed, om jeg 

faa maa ſige, den lader fig fortære: indſeer man tydeligt, at 

Fare ikke fager den paa Flugten, og at Larm ikke bortſkremmer 

den, men at Inſtinktet viſer Silden den Vej, ſom den har at 

folge. — Snuyltedyr ſynes Silden kun i ringe Grad at være plaget 

af; hyppigſt træffes en Filaria (F. capsularia Rud.) i dens Bug- 

hule, langt fjæfdnere en Pistoma (D. ocreatum Rud.) i Tar⸗ 

mekanalen. 

* 7 — | 
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Pilcharden (Clupea Pilchardus Bl.). 

Ovenfor, S. 140, har jeg bemærket, at Schonevelde allerede nœv— 

ner pilcharden; men han omtaler den kun ſom forekommende i Nord— 

ſoen ved de hollandſke Kyſter. Den kan altſaa ikke paa denne Autoritet være 

berettiget til en Plads i den danſke Fauna. Da det imidlertid ſynes hojſt ri⸗ 

meligt, at en Fiſk, der forekommer i faa overordentlig Mængde i 

Kanalen, og idetmindſte ſtundom gjennem Strædet ved Kalais gaaer 

ind i Nordſoen, ogſaa nu og da, om endog kun tilfældigt og undtagelſes— 

vis, maa nage Veſtkyſten af Jydland og Hertugdømmerne: har jeg troet, 

ikke aldeles at kunne forbiggge den med Taushed. Jeg meddeler derfor 

dens Artsmerke (efter Cuvier og Parrell) *), for at henlede Opmerk— 

ſomheden paa den, og for at ſette Underſogere paa den nævnte Kyſtſtrœk— 

ning iſtand til at gjenkjende den, om den muligt ſkulde træffes. 

Hovedets Længde indeholdes fem Gange i Totalleng— 

den, og er lig med den ſterſte Højde, ſom er dobbelt faa 

ſtor ſom den ſterſte Tykkelſe. Afſtanden fra underkjebens 

Spidſe til Rygfinnens forreſte Rand meget kortere end 

Afſtanden fra Rygfinnens bageſte Rand til Halefinnens 

Spidſe. Bugfinnerne under Midten af Rygfinnen og 

temmelig langt foran Midten af Totallengden. Straa— 

leformige Striber paa Forgjellelaaget og iſer paa 

Gjellelaagsſtykket. Undergjellelaagets nederſte-bageſte 

Vinkel ſkarp. Paa hver Side af Haleſpidſen et Par lang— 

ſtrakte Skjel, ſom nage langt ud over Halefinnens Rod. 

Finnernes Straaletal er 

Rygf. 18; Bryſtf. 16; Bugf 8; Gadborf. 183 Halef. 19. 

Det er iſer de ſtribede Giallelaagsſtykker og de lange Skial paa 

Siderne af Halefinnens Rod, hvorved Pilcharden meget let lader ſig 

adſkille fra Silden. Men et andet Spørgsmaal er det, om Pilcharden 

) Selv har jeg ikke haft Lejlighed til at underſoge den. 
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er forftjællig fra Sardellen (Clupea Sardina Cuv.). Medens den 

forſte forekommer paa den engelſke Veſtkyſt, i Kanalen og paa den franſte 

Veſtkyſt, men ſiges ikke at nage Middelhavet, forekommer den ſidſte i 

Middelhavet, paa den portugiſiſke Kyſt, den ſpanſke Veſtkyſt, og ſtoder ; 

ſammen med Pilcharden paa den franſke Veſtkyſt, hvorimod man ikke 

vil kjende den i England. Cuvier bemerker, at han ingen anden For— 

ſkicll veed at angive mellem disſe to Arter end Storrelſen. Dog denne 

Tvivl maa jeg overlade til Andres Afglerelſe. i 

Det ovenftaaende Træfnit er laant hos Narrell. 
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Sode Art. Brislingen (Clupea Sprattus Nilss. ). 

Hovedets Lengde indeholdes omtrent fem Gange Artemarke. 

i Totallengden, og er altid noget ſtorre end den 

ſtorſte Hojde, hoilken er mere end dobbelt faa 

ſtor ſom den ſtorſte Tykkelſe. Rygfinnen ligger 

omtrentei Midten af Totallengden, eller kun lidt 

bag denne, Bugfinnernes Rod under Rygfinnens 

forreſte Rand og foran den halve Totallengde. 

Underkjeben temmelig ſterkt fremragende foran 

Overkjeben, kortere end Gadborfinnens Lengde⸗ 

ſtrekning. De forſte Gjelleſtraalers bageſte Rand 

ikke dannende nogen tydelig Vinkel med Undergjel— 

lelaagets nederſte Rand. Forgjellelaaget og Gjel— 

lelaaget med Forgreninger (dog lidet ſynlige). 22 

Bugſkjeælmellem Undergjellelaagets forreſte Rand 

og Bugfinnernes Rod. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 17; Bryſtf. 16; Bugf. 7; Gadborf. 18; Halef. 180 
(17-18) (17-20) 

») Foruden Bugfinnernes Straaletal, hvorved denne Art ſtadigt ſynes 

at adſkille ſig fra Silden, maa vel ogſaa den ſtore Uforanderlighed 

i Finnernes Straaletal overhovedet anſees ſom karakteriſtiſk for den. 

J Bryſtfinner, Bugfinner og Halefinne har jeg aldrig fundet andre 

Tal, end de ovenfor ſom normale angivne; naar jeg ſtundom troede 

at iagttage en Afvigelſe, blev jeg ved gjentagen Underſogelſe overs 

tydet om, at denne ikke var virkelig, men kun havde fin Oprindelſe 

Danmarks Sifte, III. 1 12 
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Schonevelde, S. 66: Sarda vel Sardina? 

Pontoppidans Atlas I, 653: Clupea Sprattus? 

7 — V, 1018; Antzios, Halecula? 

Wilſe's Beſtr. af Fredericia, S. 182: Rager? 

muͤllers Prodr. n. 422: Cl. Sprattus? 
Olavius, Skagens Beſkr. S. 168 n. 34: Cl. Sprattus? 

Schade, Beſkr. over Mors, S. 205: Cl. Sprattus? 

Kuß, Naturb. d. Herzogth., S. 136: der Breitling? 

Zofman, Tidsſkr. f. Naturv. II, 362: Anchoiſen (CI. Sprattus)? 

Nilsſon, Prodr. S. 22: Cl. Sprattus. 

Afbildninger. Af Afbildninger veed jeg ingen at anføre, ſom jeg med Beſtemthed 

Bemerkn. 
til 

Synonym. 

tor henføre til nærværende Art. Det ovenſtagende Treſnit er 

originalt. 

Brislingens hele Synonymi maa betragtes ſom noget uſikker, efterdi, ſom 

jeg antager, to nærftaaende Urter hos os forekomme under ſamme Benev— 

nelſer, og Sildens Yngel desuden, ſom allerede ovenfor antydet (S. 141), ofte 

ſammenblandes med disſe Arter, eller tillægges deres Navne, — Schone— 

veldes Sarda eller Sardina, ſom efter hans Angivelſe ifær fangedes ved 

Angeln, men ogſaa ſtundom efter Juletid i Eideren, ffral adſkille fig fra 

ſamme Forfatters Latulus ved glat Bug (ventre leni), hvilket ikke 

pasſer paa den herbeſkrevne og overhovedet ikke paa nogen nordiſk Art 

af Slægten uden paa Silden i en vornere Alder. Da S. ikke iøvrigt 

meddeler nogen Beſfrivelſe af den, bliver det viſtnok i hojeſte Grad tvivl— 

ſomt, om Citatet hører herhid, og jeg indrømmer det ogſaa kun Plads 

paa dette Sted, fordi jeg antager, at det endnu vilde være mindre rime— 

i Tellingens Vanſkelighed. Blandt tyve Individer havde de atten 

i Rygfinnen ſytten Straaler, og kun to Individer atten. Gadbor= 

finnen er den eneſte af Finnerne, i hvilken Straaletallet viſer Uſtadig— 

hed: blandt tyve Individer havde to kun ſytten Straaler, tre tyve 

Straaler, fer nitten Straaler og de øvrige ni atten Straaler. 

At Wilsfon for Rygfinnen angiver 15—16 Straaler, troer jeg, 

” grunder fig derpaa, at han deels har overſeet den lille førfte 

Straale, deels talt de to ſidſte Straaler, der ofte ere meget nærs 

ſtillede, fom en. At han tillægger Gadborfinnen tyve Straaler 

ſom regelmesſigt Tal, ſynes derimod at beroe paa en modſat Frem— 

gangsmaade, idet han rimeligvis har talt den ſidſte, dybtkloftede 

Straale dobbelt. 
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ligt, at henfere det til nogen anden bekjendt nordiſk Art. At Dontop- 

pidan har været i Vildfarelſe med Henſyn til nærværende Art, ſees af 

de danſke Navne, han tillegger fin Clupea Alosa. — Uagtet Millers 

Ophold og Underſogelſer i Kriſtiania-Fjorden maatte give ham Lejlighed 

til at blive bekjendt med den paa Norges Kyſter faa hyppige Brisling, 

ſynes han ikke at have benyttet denne Lejlighed, efterdi han folger Linné 

i at tillægge Brislingen ſom Artsmerke tretten Straaler i Rygfinnen, 

et Tal, ſom næppe nogenſinde forekommer, ikke engang ſom Undtagelſe. 

Det bliver nødvendigt, til den indenlandſke Synonymi endnu at 

knytte nogle Betragtninger over Artens ſyſtematiſke Navn. At Linné 

ikke ſelv har underſogt den Fiſk, hvilken han tillægger Navnet Clupea 

Sprattus, bliver indlyſende, naar man efterſlaaer de to Udgaver af hans 

Fauna svecica; han ftøtter fig derimod til Artedi's Beſkrivelſe (Spe— 

cies pag. 33"), og hans Sprattus er altſaa identiſk med Artedi's 

Clupea Nr. II. Gjennemlœſer man Artedi paa det anførte Sted, feer 

man, at han ikke har kjendt denne Fiſk ſom ſpenſk, men har beſkrevet den 

i London efter Exemplarer fra den engelſke Kyſt. Cl. Sprattus Linn. 

er altſaa identiſk med den engelſke Sprat. Men er denne atter identiſk 

med den her beſkrevne Art, eller, hvad der er det Samme, med den paa 

Norges Kyſt faa hyppige Brisling, ſom i Mængde tilberedes til et 

Handelsprodukt under Navnet Anſjos? Artedi's Beſkrivelſe indeholder 

ikke et tilſtreekkeligt Materiale til at afgjore dette Spergsmaal, hvorvel 

enkelte Udtryk hos ham vekke Tvivl; men derimod angiver Narrell Forhold, 

ſom ſynes fuldkomment tilſtrakkelige til derpaa at begrunde et benegtende Svar. 

Efter ham indeholdes næmlig Hovedets Længde fer Gange i Totallengden, 

og er mindre end den ftørfte Højde; Ryg- og Buglinien ere ſterkere kon— 

vere end hos Silden; Bugfinnerne mangle de ſtore Rodſkjœl paa den ydre 

Side. Denne ſidſte Angivelſe benægtes vel af Parnell“) for den i Firth 

of Forth forekommende Cl. Sprattus, hvorimod han udhæver et Par an— 

dre Enkeltheder, der endnu mere fjærne den engelſke fra den nordiſke Fiſk: 

Sfjællene hos den forſte ſkulle nemlig være af Sjehulens Storrelſe, og 

kun danne fyv Rækker mellem Rpg- og Bugfinnerne; ogſaa ſkulle 

) Ut han tillægger den tretten Straaler i Rygfinnen, iſtedetfor ſytten, 

* ſom Artedi angiver, er vel blot en Trykfejl, idet det romerſke V 

er blevet forbyttet med I. 

) Magazine of Zoology and Botany, Vol. I pag. 54. 

12% 
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Bugfinnerne altid være anbragte foran Rygfinnens Begyndelſe. Søvrigt ere 

baade Narrell's og Parnell's Beſkrivelſer meget ufuldſtendige. — Efter det 

Foranforte forekommer det mig kun lidet rimeligt, eller i al Fald ingen— 

lunde afgjort, at den her beſkreone Fiſk ev Linné's CI. Sprattus; hyvil— 

ken Uſikkerhed jeg — da jeg ikke i dette Tilfælde, uden umiddelbar Sammen— 

ligning, ev tilbøjelig til at foreftaae noget nyt Artsnavn — har antydet, ved 

til det linneiſke Artsnavn at føje ikke Linné's, men Wilsſon's Navn, med 

hvilken ſidſtnovnte Forfatters Cl, Sprattus den her afhandlede Fiſk viſtnok 

ter antages at være identiſk. 

Det er allerede gjentagne Gange bemeerket, at der med 

Henſyn til denne og nerſtagende Arter hos os herffer en Napne— 

forvirring, ifølge hvilken der ikke vel kan angives nogen beſtemt og 
gyldig Benevnelſe for hver af dem. Men paa den norſte Kyſt, hvor 

nærværende Fiſk er meget bedre bekjendt end hos os, og vel næppe 

nogenſinde ſammenblandes med nogen anden Art, berer den, ſaavidt 

mig bekjendt, ene Navnet Brisling , hvilket jeg derfor anſeer 

det for rigtigſt at beholde for den. Dette forekommer forreſten 

allerede hos Schonevelde, ſtjondt jeg dog ikke antager, at 

han anvender det paa nærværende Art, og tvivler paa, at han 

rigtigt har opfattet dets Betydning”). Pontoppidan bort- 

giver, ganffe imod al Brug, Brislingnavnet til Alosa Finta, 

og betegner Cl. Spraltus med Navnet Hvasſild, hvori han 

efterfølges af Müller og Schade. Dog kan dette ſidſte næppe 

være ret gjængs hos os, da jeg paa vore Kyſter aldrig har hort det. 

„) Muͤller angiver vel flere Navne fon norſke, men deels tilkomme 

de ikke denne Art, deels kun ſom Handelsvare. 

*) Schoneveldes Ord ere: in Ekreſordensi sinu — piscieulus 

capitur sui generis, Bredling dietus, unde latulum ego verti 

& ct. Hellere end at aflede Navnet af Fiſkens Brede, vilde jeg 

hente dets Forklaring af dens ſkjonne Glands, og anſee det for be— 

ſlegtet med det engelſke bright, og endnu nærmere med det i Fyen 

og Sonderjydland brugelige Ord bredelig, hovilket i Molbech's 

Dialekt⸗Lexikon forklares: tydelig, grant, klarte iſer for Synet. 
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Det er vel fornæmmelig, eller dog for en Deel, nærværende Art, 

ſom Wilſe kalder Rage, og ſom Pontoppidan ligeledes et 

Par Steder antyder med dette Navn ). J den allerede tilforn be— 

rorte, meningsloſe Fortegnelſe over Fifkene ved Thyland, ſom findes 

optaget i Pontoppidans Atlas (V, 1018 — 1022), forekom⸗ 

mer: „Sillinger, Halecula er en liden ſort () Sild, ſom 

Antzios“ og „Sild allermindſt eller Moderlos, Apue, Aphye, 

er en ganſte liden fort () Sild meget feed og bliver ej ſtorre“; 

hvilke Ord viſtnok tildeels gjalder nærværende Art; dog maa man 

ikke lade ſig forlede til at troe, at nogen Sildeart hos os er 

bekjendt under Navnet Moderlos “). Hvorimod Sillinger 

ogſaa, til Exempel, i Iſefjorden ſynes at betegne Bris— 

lingen“). Efter Hofman ffal Cl. Sprattus af Fifferne 

ved det nordlige Fyen kaldes Sprette-Sild, „fordi den 

ofte fees at ſprette eller ſpringe over Bandet.” 

Brislingens Form i Almindelighed er kun lidet for— 

ſkjcellig fra Sildens. Hovedets Lengdeforhold og Forholdet af 

Legemets ſtorſte Højde ere omtrent de ſamme, og hverken Ryg— 

linien eller Buglinien kunne ſiges konſtant at vere ſterkere 

üdbojede f). Kroppens ſtorſte Tykkelſe er forholdsvis neſten 

*) Under Vejle-Fjord (Atlas V, 952): „et Slags ſmaa Sild, Faldet 

Rager ; og under Kolding-Fjord: „et Slags ſmaa Sild, ſom kaldes 

Rager“. Maaſkee maa Navnet afledes af det jydſke: Rag, i Be— 

tydningen ſtrid, umild, med Henſyn til Bugens Skarphed? 

*) Juſt har viſtnok ladet fig ſkuffe af denne Fortegnelſe, naar han 

(Dyrenes Naturh. 3die Oplag S. 405) fortæller, at Brislinger 

»fiftes og paa den veſterjydſke Kyſt, hvor de kaldes Moderlss. “ 

Fortegnelſens Forfatter har upaatvivleligt laant Navnet hos en af 

de ældre zoologiſke Skribenter (Schonevelde til Ex.), hos hvilke 

Yngelen af mange Fiſkearter ſynes ſammenblandede under dette. 

%) With i Handelstidenden for 1804 Nr. 43 Side 171. 

t) Brislingen ſynes i denne Henſeende at være underkaſtet en ikke ube— 

tydelig individuel Forſkjcllighed. Jeg har vel undertiden feet In— 

Beſtrivelſe. 
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den ſamme, men Kroppen viſer fig derimod hos Brislingen ſter— 

kere ſammentrykket nedefter, faa at Bugen bliver kjendeligt 

tyndere, hvorfor altſaa et Gjennemſnit af Brislingen fremſtiller 

en meget ſkarpere Kile end et Gjennemſnit af Silden. 

Hvad Farven angaager, veed jeg intet Betegnende at 

angive, hvorved Brislingen ſkulde kunne adſkilles fra Silden. 

Udmaalinger. 

Totalloeengde: A 65“ ; B 563“ ] C 51/3 

ſtorſte Højde (over Bryſtfin. Spidſe): A 103“; B 94.3 C 9%; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 43/73 B 4/75 C 4%; 

ſtorſte Tykkelſe (under den ftørfte Højde): A 4“! ; B 43/3 
0 34%; 

ſtorſte Omkreds: A 24/7; B 22/3; 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Gjallelaagets bageſte Rand: 

4A 13% B 112“; C 109"; 

Afſtand fra Underkjebbens Spidſe til Nakken: A 1073 B 93%; 

C08“ , 
Underfjæbens Fremragning foran Overfjæben: A 475 B 375 

C 4015 

det opſpilede Gabs Højde: A 5“; B 44'75 C 475 

det opſpilede Gabs Brede: A 2“; B 273 C 13“; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 6“; B 53.%/ C 547; 

Afſtand fra Underkjaebens Spidſe til forreſte Nœſebor: A 3%; 
B 21%; C 21; i 

ftørfte Glennemſnit af forreſte Næſebor: A 4/3 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A 4"; 

indbyrdes Afſtand af de bageſte Naſebore: A 13“; B 277; 

Afſtand mellem bageſte Neſebor og e forreſte Rand: 3 
1465 B TS 

Afſtand 775 ee Spidſe til Ojehulens forreſte Rand: A 

B 

divider, hos hvilke Buglinien var ſterkere udbojet, end Tilfældet er hos 

Silden i Almindelighed, men jeg har paa den anden Side underſogt 

andre, hvis Form var endnu mere langſtrakt og ſmal end Sildens. 

— 
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Sjehulens Længdegjennemfnit: A 4/75; B 327; C 33/3; 

det ubedekkede Sjes Lengdegſennemſnit: A 33“; B 3“, C23“ 3 

det ubedekkede Sjes Hejdegjennemſnit: A 37; B 23,“'; C 22; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 23“; B 277; C 2"; 

Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Boone ede A 34"; 

B 34%; C 3%; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 

A 53“ ; B 43“; C 4%; 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Rygfinnens forreſte Rand: 

A 30“; B 252“; C 247; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 84“; B 63“; C 53“; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 6“; B 5475 C 53775 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 1547; B 13%; 
Cc 123“/ 3 

Bryſtfinnernes Længde: A 93“; B 73.“,⁰/; C 97; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 14“; B 13“; C 13275 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Bugfinnernes Rod: 95 293%3 

B 25 ““; C 234; 

Bugfinnernes Længde: A 44“; B 42/73 C 33"; 

Længden af Bugfinnernes Rodſkjcl paa den ydre Side: A 2"; 

B 23˙%; C 11%; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 147; B 1/75 C 4/3 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: 

A 6"; B 54% ; C 4%; 
Gadborregionens Længde: A 17; B 1%; C 4/3; 

Gadborfinnens Længde: A 83“; B 7/3 C63“; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 3% B 14% C 127; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 4“%/3 B 33/3; 

3 ; 
Halefinnens Lengde fra Roden paa Siderne: A 127; B 103“; 

C 10%, 

Halefinnens Lengde i Midten: A 5%; B 33“/; C 33“. 

Hovedet har i det Vaſentlige aldeles ſamme Form ſom 

hos Silden, og viſer det ſamme Forhold til Totallengden. 

Underkjeeben rager imidlertid ikke ganſke faa langt frem foran 

Overkjeben, og er desuden ikke faa tyk ei Enden ſom hos Silden, 
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eller af et mindre plumpt ÜUdſeende. Højden af det opſpilede 

Gab er noget mindre, og nager ikke Hovedets halve Længde, 

hvilket tildeels berver paa et noget forandret Forhold af Un— 

verfjæbens Længde. Medens nemlig hos Silden Underkjebens 

Længde gjerne er ſtorre end Længden af Gadborfinnen og al: 

tid ſtorre end Afſtanden fra Underkjcbens Spidſe til Pupillens 

bageſte Rand, er den derimod hos Brislingen kortere end begge 

disſe Maal. Mellemkjebebenene, ſom ikke indtage ſon— 

derligt mere end 1 af Overkjœbens Rand, viſe, ligeſom ogſaa 

de øvrige tandberende Knogler, omtrent det ſamme Forhold 

ſom hos Silden, kun at Tenderne, paa Grund af Fiſkens 

ringe Storrelſe, ere endnu vanſkeligere at iagttage. Hudſejl 

findes i begge Kjæber, hvorimod Leberne ere, faa at ſige, ru— 

dimentere. Beliggenheden og Beſkaffenheden af Nęeſeborene 

ſynes i ingen Henſeende forffjællige fra Sildens. Ojehulen 

oval, fortil noget tilſpidſet og udfyldt af en Fidthud; dens 

Lengdegjennemſnit indeholdes omtrent tre Gange, eller kun 

lidet mere, i Hovedets Længde. Øjet bevæffes for og bag 

af et Ojelaag, der dog hos forſtjellige Individer viſer ſorſkjel— 

lig Udftræfning; naar man har bortfjærnet Ojelaagene, finder 

man, at Øjets Lengdegjennemſnit indeholdes henimod fire 

Gange i Hovedets Længde. Gjelleſpalten viſer ſamme 

Indſkjcrings- og Üdſtrekningsforhold ſom hos Silden. Gjel— 

leſtraalernes Antal ſynes at vere temmelig foranderligt, 

thi jeg har iagttaget Tallene fer, ſyv og otte; de fire forſte Straaler 

ere de leengſte, indbyrdes omtrent lige lange, de folgende 

aftage; de to forſte have Form af Plader, de to neſte Dolk— 

form, de øvrige Form af krumme Borſter. Men, hvad der ifær er 
at merke, er, at den forſte Straales bageſte Rand har en 

temmelig ſkraa Retning, faa at den løber ſammen med Under— 

gjellelaagets nederſte Rand, eller ligeſom Danner en Fortſettelſe 

af denne, men derimod ikke frembringer nogen kjendelig Vinkel 

med den; dette Forhold afgiver, ſom jeg troer, et konſtant Skjel— 
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nemærfe mellem nærværende Art og Silden, og tillige et me— 

get let opfatteligt. Forholdet af Gjellebuerne og Bigjel— 

len er i det Veſentlige ſom hos Silden; men jeg har kun 

kunnet tælle femten Traade i Bigjellen, og Antallet af For— 

lengelſerne paa Gjellebuernes mod Mundhulen vendte Side 

ſynes ogſag at være ringere end hos Silden. 

Kroppens Form i Almindelighed ſom hos Silden, 

kun, ſom bemerket, med fkarpere kjoldannet Bug. Den i 

Linie med Undergjellelaagets forreſte Rand eller med Gjelle— 

ſtraalernes bageſte Rand begyndende Bugkjol er altid ſaug— 

tandet, og bliver maaſkee, i modſat Forhold til hvad der 

finder Sted hos Silden, tydeligere ſaugtandet, jo betydeligere 

Storrelſe Dyret opnaaer. Rygfinnen er anbragt neſten 

i Midten af Totallengden eller kun lidet bag denne. Dens 

Længde indeholdes otte til ni Gange i Totallængden, og ner— 

mer fig maaſkee ofteſt mere til det ſidſte end det forſte Tal; 

men jeg veed ikke, nogenſinde at have truffet den mindre end 

5 af Totallcengden. Dens ſtorſte Højde er lidt mindre end dens 

Længde, men ſynes altid at at være ſtorre end Halvdelen af 

Kroppens ſtorſte Højde. Formen en uregelmasſig, bagtil ſterkt 

nedſkraanende Firkant. Forſte Straale meget lille, tæt forenet 

med anden, næppe udgjorende 1 af andens Længde; denne om— 
3 

trent halvt faa lang ſom tredie, der omtrent har 2 af fjerde 

Straales Længde, hvilken kun er lidt kortere 8 femte og 

ſjette, de lengſte: de folgende aftage gradevis, faa at den 

ſidſte ikke ganſke har den fjerdes halve Længde, men dog er 
kjendeligt længer end den anden; de fire forſte Straaler og 

den ſidſte enkelte, de mellemliggende kloftede. Forholdet af denne 

Finnes Srraaler altſaa næften ſom hos Silden. Bryſtfin— 

nerne ere anbragte ſom hos Silden, dog forholdsvis lidt 

længere tilbage, eller lidt mere fjcrnede fra Mellemgjellelaa— 

gets bageſte Rand, ſtjondt viſtnok i faa ringe Grad, at 

umiddelbar og nøjagtig Sammenligning er nødvendig, for at 
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bemerke det; deres Længde indeholdes fyv til otte Gange i 

Totalleengden, deres Brede ved Roden omtrent fem Gange i Leng— 

den. Straalernes Lengdeforhold og Befkaffenhed ſom hos Silden. 

Bugfinnernes Rod er altid tilfeſtet et godt Stykke foran Mid— 

ten af Totallengden, under Rygfinnens forreſte Rand, eller vel endog 

lidt fænger fremme; deres Længde indeholdes omtrent tretten Gange 

i Totallængden, deres Brede ved Roden omtrent fire Gange i 

Længden, Straalerne viſe fun meget. ringe indbyrdes Lengde— 

forffjæl; den forſte ſynes, naar den ikke har miſtet Spidſen, 

at være den lengſte, og er tillige enkelt, medens de folgende 

ere ſterkt forgrenede“). Det ſtore, ſmalle, tilſpidſede Skjel, 

ſom hos Silden findes paa den ydre Side af Bugfinnernes 

Rod, ſynes her meget let at affalde, da det ſjeldent træffes. 

Imidlertid mangler det ikke, men er maaffee i Regelen noget 

mindre end hos Silden, og nager ikke Bugfinnens halve Længde. 

Afſtanden mellem Bugfinnernes Spidſe og Gadboret har jeg 

altid fundet ſtorre end Bugfinnernes Lengde (ſkjondt i noget 

forffjællig Grad), hvilket naturligvis afhænger af Bugfinnernes 

mere fremrykkede Stilling end hos Silden. Bag det lille, 

rundagtige Gadbor findes en ſtump Papille og en Grube 

ligeſom hos Silden. Gadborfinnens Længdeftræfning inde— 

holdes omtrent otte Gange i Totalleengden, og er vel altid 
noget ſtorre end Rygfinnens Lengdeſtrekning, og altid ſtorre 

end Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen““); dens Højde 

») Ifolge denne Omſtendighed kan man ſtundom blive noget tvivlſom 

over denne Finnes Straaletal, naar namlig en eller anden af de 

mellemſte Straaler ved tilfældig Sonderrivelſe er deelt lige til Ro— 

den i to. Men, naar ingen ſaadan unaturlig Deling finder Sted, 

ſynes Straaletallet aldrig at overſkride ſyv. 

Gadborfinnen er altſaa abſolut længer end hos Silden, og tillige 

relativt til Underkjebens Længde meget ftørre, hvilket Forhold af— 

giver et af de bedſte Skjelnemerker mellem disſe to Arter, Hos 

Silden er nemlig, ſom ovenfor antydet, Underkjcbens Længde til 

*** 
— 
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indeholdes gjærne tre Gange eller derover i dens Længde, og den er 

altſaa meget lav. Forſte Straale altid meget kort, og de fol— 

gende i Regelen gradevis tiltagende indtil den fjerde, hvorpaa 

de atter langſomt aftage; undertiden er dog anden Straale 

neſten lige faa lang ſom tredie, og denne næppe kortere end 

fjerde. De tre forſte Straaler ere enkelte, de folgende kloftede; 

ſidſte Straale er almindeligt ſteerkt kloftet og deelt lige til 

Roden i to Grene; men undertiden fjærne de to Grene fig 

ogſaa fra hinanden ved Roden, faa at de maa tælles hver ſom 

en ſerſtilt Straale. Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens 

Rod ſynes i Regelen at vere lidt mindre end Halens Hojde 

foran Halefinnens Rod. — Halefinnens Forhold ſynes ikke 

i noget Veſentligt at være forffjælligt fra ſamme Deel hos 

Silden: den er bagtil meget dybt indſkaaren, dens Straaler 

paa Grund af deres ſterke Forgrening vanſkelige at telle, og 

et Antal Stotteſtraaler ftræffe fig temmelig langt frem paa 

Halens Sider. Foroven har jeg kunnet iagttage ti, forneden 

ni Stetteſtraaler. 

Sidelinien ſom hos Silden, meget utydelig og vanffelig 
at forfolge. 

Skjellene ligeledes ſom hos Silden, det vil ſige, meget 

let affaldende, hvorfor det er meget. vanffeligt, nøjagtigt at 

beſtemme Rekkernes Antal. Hvad der imidlertid er afgjort, 

og hvad der tillige ved umiddelbar Sammenligning mellem Sild 

og Brisling af lige Storrelſe let erkjendes, er, at Brislingen 

har ſtorre Sfjæl og altſaa færre Ræffer, J Breden har jeg 

fra Rygfinnens forreſte Rand til Bugen ikke med Sikkerhed 

Ledforbindelſen ſtorre end Gadborfinnens Længteftræfning, hvilket de 

nedenſtaagende Maal (der her tilføjes, da de ovenfor under. Silden 

tilfældigvis ere forbigaaede) godtgjore. 

Totall. 783 Underkjcbens Lgd. 9 “' ; Gadborf. gad, 82“. 
— 58¼%½/3 — 61/7; n . 6 ½¼. 

— 47%); ket 54"; — 43“. 
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kunnet fælle flere end elleve Rekker (af hvilke jeg antager, at 

de fem ligge ovenfor, de fer nedenfor Sidelinien), og i Lengde— 

retningen tvivler jeg paa, at Næffernes Antal overſtiger 48 

til 50. Medens Silden i Regelen teller 28 Sfjæl”) langs 

Bugkjolen fra Gjelleſtraalernes bageſte Rand til Bugfinnernes 

Rod, har Brislingen i Regelen kun 22 (ſjeldent 21); ogſaa 
mellem Bugfinnernes Rod og Gadboret findes gjerne et eller 

to Sfjæl mindre hos Brislingen. Antallet plejer nemlig kun 

at være elleve eller tolv, meget ſjeldent tretten eller ti. Kun 

de femten bageſte Bugffjæl foran Bugfinnerne have Vinger 

eller Sideudvidelſer. Men iſeer viſer fig en betydelig Forffjæl 

i Formen af de vingede Skjel, idet Vingerne ere tilſpidſede 

Plader af langſtrakt Triangelform, og altſag ikke kunne ſammen— 

lignes med Ribbeen. Kroppens Sfjæl, + Almindelighed ſtemme 

vel i Form og Beſkaffenhed omtrent med Sildens Skjel, men 

deres forreſte Deel har langt færre Tverſtriber; paa et Skjal 

af henimod to Liniers ſtorſte Gjennemſnit iagttog jeg kun 

nogle faa over 70. Skjellene paa Halefinnens Rod 1 

fig ikke ved nøgen Seregenhed i Form. 

Bughulen indvendigt af ſort Farve; dens Lengde ud— 

gjør omtrent Halvdelen af Totallceengden!“ ). Leveren indtager 

omtrent 1 af Bughulens Længde, ligger neſten ganſke paa ven— 

fire Side, og er af temmelig ſmal, bagtil ſterkt tilſpidſet Form. 

Milten, ſom ligger langs hen med Mavens tilſpidſede Deel 
paa dennes højre Side, har jeg fundet af temmelig lys Farve, 

langſtrakt (omtrent lig med 4 af Bughulens Længde), flærft fam. 

mentryffet og altfaa baandformig, fortil tilſpidſet. Maven 

og Tarmefanalen af Form ſom hos Silden; dog ſynes 

+) Sjældent 29 eller 30. . 

„) Hos et Individ af 43 Tomme omtrent 23 Tomme. Enten er 

det altſaa urigtigt, naar Bloch om fin Cl. Sprattus anfører, at 

dens Bughule er ulige kortere end Sildens, eller ogſaa taler han, 

hvad der er rimeligt, om en anden Fiſk. 
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Blindtarmenes Antal at være noget ringere, thi jeg har ikke 

kunnet tælle flere end tretten eller fjorten. Svommebleren 

af Beſkaffenhed ſom hos Silden, dog maaffee lidt mindre til— 

ſpidſet i Enderne. Rognuſokkene har jeg fundet at udgjore 

3 af Bughulens Længde; deres Form meget langſtrakt og ſmal, 

lidt ſammentrykket, bagtil tyndere end fortil; den højre ſterkere 

udviflet end den venſtre. 

De Forffjælligheder, ſom finde Sted i Knoglebygningen 

mellem Silven og Brislingen, ere faa ubetydelige, at de vanſke— 

ligen iagttages, og ofte endnu vanſkeligere tydeliggjores. De 

tre Stykker, hvoraf Overkjebebenet beſtager, have hos 

Brislingen en lidt mere langſtrakt og ſmal Form; Lengde— 

kjolen paa den forreſte Knogles indre Flade fremtræder meget 

ftærfere; den anden Knogle er fuldkomnere liniedannet, den 

tredie lidt ſteerkere indbojet paa Midten af den bageſte Rand. 

Underkjebens Grene ere endnu højere og kortere (deres 

ſtorſte Højde er ligeſaa ſtor ſom Halvdelen af deres Længde, 

eller overſtiger endog denne lidt). Forſte Ojeknogle af en 

forholdsvis meget betydeligere Brede; tredie Ojeknogle derimod 

forholdsvis meget mindre. Slimkanalens Forgreninger ſynes 

mig, om end ikke talrigere, faa dog ſterkere udviklede end hos 

Silden, hvorvel de, paa Grund af Brislingens ringe Sterrelſe, 

Knoglebyg— 
ning. 

kun ere lidet iojnefaldende inden Knoglerne ved Disſektion fri- 

gjores. Hvad Forgjellelaaget angager, da er dets lod— 

rette Green foroven ſterkere tilſpidſet og indknebet, den vand: 

rette af en mere langſtrakt og ſmal Form og den bageſte Vin— 

kel lidt mere afrundet. Gjellelaagsſtykket er meget kjen— 

deligt forſtjelligt fra Sildens: det er ſterkere og ſtorre, iſer 

meget bredere, tydeligere udſkaaret foroven og ligeledes bagtil, 

med den nederſte-forreſte Vinkel ffarpere fremtrædende, Under: 

gjellelaaget afgiver et ſikkert og let opfatteligt Skjelne— 

merke mellem Silden og Brislingen, idet det hos denne ſidſte 

viſer fig af en mere ſmal, langſtrakt-oval Form, ſamt bagtil 
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er i ringere Grad tilſpidſet. Dog er det lettere at opfatte 

Forſkjcellen med Øjet end nøjagtigt at udtrykke den med Ord. — 

J Beſkaffenheden af Hjerneſkallen og Skulderappara— 

tet kan jeg ikke angive nøgen ret veſentlig Forffjæl mellem 

denne Art og Silden. 

Rygraden fammenfættes af 48 Hvirvler, næmlig 26 

Bughvirvler og 22 Halehvirvler; de opſtigende og nedſtigende 

Tornefortſettelſer have deres ſtorſte Udvikling paa den 

33te og 34te Hvirvel. Sidſte Halehvirvel er forſynet med 

en ſterkt fremtrædende, fkraat-nedadrettet Kjol, men derimod 

har jeg ikke været iſtand til at opdage fremadrettede Torne 

paa Halehvirvlernes nederſte Tornefortſcttelſer ved Roden, 

ſaaledes ſom hos Silden. Tre Ræffer Ribbeen findes lige— 

ſom hos Silden; de egentlige Ribbeen begynde forſt med 

tredie Hvirvel“), Biribbenene derimod med forſte; den overſte 

Rakke af disſe har jeg kunnet forfølge paa omtrent tyve Hvirv— 

ler, den nederſte paa alle Bughvirvlerne. Rygfinnen begynder 

over 23de Hvirvel, og udſtrekker fig over de otte eller ni føl: 

gende. - 

Afarter af Brislingen ere mig ikke bekjendte. 

Brislingen nager maaſkee næppe fulde fer Tommers Længde. 

Idetmindſte er aldrig noget Individ af denne Storrelſe kom— 

met mig tilhende, og fkulde endog ſaadanne eller endnu flørre 

træffes, kunne de kun betragtes ſom Undtagelſer; fire til fem 

Tommer er den almindelige Storrelſe for vorne. 

Ifolge Synonymiens Uſikkerhed kan naturligvis neſten 

Intet ſiges om denne Arts Üdbredelſe. Efter egen Erfaring 

før jeg kun indeſtaae for, at den forekommer fra Trondhjems— 

ſjorden til Roskildefjorden, Oreſundet o. ſ. v. Dybt ind i 

Oſterſoen ſynes den ikke at trænge, da Ekſtrom ikke omtaler 

*) Antallet af de egentlige Ribbeen er altſaa her 24, ikke, ſom Artedi 

og Bloch for deres Cl. Sprattus angive, femten. 
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den, og man ikke engang fynes at fjende den ved Bornholm; 

at den forekommer i Veſterhavet, antager jeg, da jeg har ſeet 

den blive fanget tæt indenfor Aggerkanalen. Man har meddeelt 

mig, at Brislingen træffes ved Øerne paa Hertugdommernes 

Veſtkyſt, men jeg har ikke ſelv ſeet den der, og kan altſaa 

intet Sikkert anføre om den i faa Henſeende. Faber anfører 

Brislingen ſom temmelig hyppig ved Island; dog heller ikke den 

islandſke Brisling har jeg haft Lejlighed til at underſoge, og 

kan altſaa ikke befræfte dens Identitet med vor. 

Brislingen ſynes iſer at nærme fig Kyſterne i Stimer Levemaade— 

om Efteraaret, fkjondt den fine Steder paa vore Kyſter ogſaa 

fees om Foraaret. Jovrigt er denne Fiſk kun bleven lidet 

iagttaget, og jeg veed intet Nærmere at anføre om dens Leve— 

maade. Rimeligvis ſtemmer denne, idetmindſte i Hovedtrakkene, 

overeens med Sildens; dog holder Brislingen fig maaſkee 

nærmere til Kyſterne, og gaaer dybere ind i Fjordene, end 

Silden almindeligt gjør. g 

Brislingens Nexring beftaaer fornæmmelig af ſmaa Marins. 

Krebsdyr, for en Deel ogſaa af andre Fiſkes Rogn. 

Forplantningen foregager ifær i Auguſt, men begynder vel Sorplantning. 

allerede i den ſidſte Halodeel af Juni, og kan vel ogſaa ſtrekke 

ſig ind i September. ! 

Ferffer Brislingen en meget velfmagende Fifk, iſer naar Unvendelfe. 

den har naaet fin ſtorſte Fedme. Imidlertid veed jeg ikke, at man i 

Kjøbenhavn fætter nogen ſonderlig Pris paa den, eller i det egentlige 

Danmark lægger Bind paa at fange den. Derimod tilføres os, ſom 

bekjendt, en ſtor Mængde fra Norge under Benævnelfen An— 

ſjoſer, ligeſom vi erholde endeel rogede fra Hertugdommernes 

Oſtkyſt, hvor man længe har vidſt at drage Nytte af denne 

Fiſk. Speget afgiver den en ret god Spiſe; ſom Madding 

paa mindre Kroge vil den omtrent være ligeſaa tjenlig ſom 

Silden. 
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Blandt Sodyr og Fugle har Brislingen en ſtor Mængde 

Fiender tilſelleds med Silden. — Indvoldsorme ſynes den i 

endnu ringere Grad end Silden at være underkaſtet“); derimod 

plages den ſtundom af en Snyltekrebs (Lernæonema moni— 

laris Edw.), der ſedvanligt borer fig ind i dens Oje, ſjeldnere 

i Bughulen “). 

) Imidlertid anfører Rudolphiſen Spolorm (Ascaris gracilescens) 

SD) 

ſom forekommende i Brislingens Tarmekanal; men da han tillige 

angiver, at have truffet denne hos Cl. Sprattus i Middelhavet, 

hvor vore Brislinger ikke forekomme, gjælder denne Angivelſe upaa— 

tvivleligt en anden Art (formodentlig CI. Sardina Cuv.). 

Det er denne Snyltekreebs, ſom jeg med nogle faa Ord har berørt i 

Naturh. Tidsſkrift II. 153. Efter den Tid har jeg haft Lejlighed 

til nermere at underſoge den; men da den tillige er bleven dia— 

gnoſeret og afbildet i Milne Edwards's Histoire des Crustacés 

(III, 525 og tab. 41 fig. 5), maa det hev være tilſtrakkeligt at 

henviſe til dette bekjendte Verk for nærmere Underretning om den. 

Kun vil jeg bemerke, hvad der ſynes at have undgaget M. E., at 

den allerede for hundrede Aar tilbage (1743) er beſkreven og af— 

bildet af Baker i Philosophical Transactions under Navnet 

Eyesucker. 



31de Art. Hvasſilden (Clupea Schoneveldii Kr.). 

Hovedets Længde indeholdes omtrent eller hen— 

imod fem Gange i Totallængden, og er altid noget 

mindre end den ftørfte Højde, hvilken er omtrent 

23 Gange ftørre end den ftørfte Tykkelſe. Røg 

finnen ligger lidt bag Midten af Totallængden, 

Bugfinnernes Rod foran Rygfinnens forrefte Rand 

og foran den halve Totallengde. Underkjeben kun 

lidet fremragende foran Overkjœben, meget kor— 

tere end Gadborfinnens Lengdeſtrekning. De 

forſte Gjelleſtraalers bageſte Rand ikke dannende 

nogen tydelig Vinkel med Undergjellelaagets ne— 
derſte Rand. Forgjellelaaget og Gjellelaaget 

med ſvage Forgreninger pan Overfladen. 22 Bug- 

ſkjall mellem Forgjellelaaget og Bugfinnernes 

Rod. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 17; Bryſtſ. 16; Bugf. 7; Gadborf. 19; Halef. 19. 
(17-18) (15-46) (13-20) 

Schonevelde, S. 41: Latulus. 

Linné, Clupea Sprattus?? 

Ingenſteds har jeg truffet nogen Afbildning, ſom jeg troer med 

Sikkerhed at turde henføre til nærværende Art. Det ovenſtaaende 

Trœſnit er efter Originaltegning. 
Danmarks Siffe, III. 7 13 

Urtsmærte. 

Synonymi. 

Ufbildninger. 

5 
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Bemærtn. Allerede ovenfor (S. 178) har jeg udtalt mig over Uſikkerheden i Sy— 

ÆSKER: ENØ nonymien for denne og foregaaende Art, og holder det for overflødigt, 

her at gjentage de ſamme Navne. — Schoneveldes forte Beſkrivelſe af 

den Fiſk, han falder Latulus, gjør det idetmindſte højft rimeligt, at han 

har haft den herbefkrevne Sildeart for fig; i det han angiver den at være 

«pro mole minore capite, magis compresso latioreque corpore ae 

ventre, asperioribus squamis falcato» end Silden. Hos foregaaende 

Art, eller Brislingen, viſer Hovedet ſig ikke mindre end hos Silden; 

hvorimod det hos nærværende Art feer meget mindre ud, paa Grund af 

Kroppens ſtorre Højde, ſkjondt det i Virkeligheden bevarer næften det ſamme 

Forhold til Længden. Ligeledes er Brislingen (ſkjondt Undtagelſer kunne 

træffes) i Regelen ikke bredere end Silden, og den ſterſte Højde eller 

Brede nager aldrig Hovedets Længde, medens den derimod hos Svasſilden 

altid overtreffer denne. Jeg ſkulde derfor have optaget Schoneveldes Arts— 

navn, Latulus, ſom ret betegnende for Arten, derſom dette ikke allerede af Cu- 

vier (Regne anim. 2ème ed. II, 318) var bleven anvendt paa en anden 

Art“) ; men da nu Angivelſen af et nyt Navn ſynes nødvendig, forekommer det 

mig, ifølge Schoneveldes umiskjendelige Fortjeneſter af den danſke Ichthyo— 

logi, ret pasſende, her at bringe hans Navn i Forbindelſe med en danſk Fiſk. 

Endnu ſkylder jeg imidlertid at angive de Grunde, ifelge hyilke 

jeg (dog aldeles forelsbigt og kun efter lang Vaklen) har betegnet 

Zvasſilden med et nyt ſyſtematiſk Navn. Man kunde være be— 

føjet til at formode, at den maatte falde ſammen med en eller anden 

af de paa de engelſke Kyſter forekommende Urter, ifæv folgende tre: CF. 

Sprattus Linn., Cl. alba Varr, eller Cl. Leachii Varr. Mod For- 

eningen med den ſidſtnevnte Art taler dennes meget betydeligere Stor— 

relſe (den bliver efter Narrell 72 Tommer lang), en ſterre Højde), 

*) Cuvier antager vel fin Cl. latulus ſom identiſk baade med Eng— 

lendernes Whitebait og med Schoneveldes Latulus. Men, da 

han angiver ſom karakteriſtiſk for den, at Zovedets Jængde og 

den ſtorſte Gøjde ere lige ſtore og udgjere hver 1 af 

Totallœngden, kan den ingenlunde falde ſammen med nærværende 

Art, og altſaa heller ikke, ſom jeg mener, med Schoneveldes La— 

tulus. Og efter Varrell's Beſkrivelſe af Whitebait'en ſtemmer 

den ligeſaalidt med denne, og PY. tager heller intet Henſyn til Cu— 

viers Artsnavn, men kalder denne engelſke Fiſk Cl. alba. 

) Hos et Exemplar af 72 Tommer er den ſtorſte Højde, efter Nar⸗ 

rell, næften to Tommer, eller omtrent lig med J af Totallængden. 
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at den hav mindre Sjæl end Silden og følgelig meget mindre Sfjæl end 

Hvasſilden, at Bugen er kjoldannet men ikke ſaugtagget, at Bugfinnen 

tæller ni Straaler, og at Rygraden beſtager af 54 Hvirvler. — Hos Cl. 

alba er Hovedets Længde ſterre end Kroppens ſtorſte Højde, og lig med 3 af 

Totallengden; Rygfinnen har ligeſaa ſtor Højde ſom Lengdeſtrœkning, 

Bugfinnernes Rod ligger i Midten af Totallængden og bag Rygfinnens 

Begyndelſe, Bugfinnen har ni Straaler, Gadborfinnen femten, Rygfinnen 

56 Hvirvler: lutter Forhold, ſom ikke lade fig anvende paa den her be— 

ſkrevne Fiſk. — At hos Narrell's Cl. Sprattus Hovedet kun udgjor $ 

af Totallengden, at Øjets Gſennemſnit er mindre end I af Hovedets 

Længde, at Rygſinnen begynder netop i Midten af Totallengden, ſynes 

heller ikke at tilſtede nogen Forening med denne Art. Parnell“) aner⸗ 

fjender rigtignok ikke de to ſidſte Sfjælnemærfer ſom tilhørende Cl. Sprattus, 

og det tredie tilbageblivende, Hovedets Lengdeforhold, ſaaledes ſom Narrell 

angiver det, vilde maaſkee ikke gjøre det nødvendigt, at adſkille den danſke 

Fife fra den engelſke; men uheldigvis anfører Parnell et andet Forhold, ſom 

allerede under forrige Art er berørt, hoilket, forudſat at det er virkeligt, 

gjør Foreningen umulig; næmlig, at Sfjællene omtrent ere faa ſtore ſom 

Ojehulerne, og fun danne ſyv Rekker mellem Rygfinnen og Bugfinnerne. 

Han omtaler fremdeles „et lille Udſnit (a slight notch) i Gjellelaags⸗ 

ſtykkets bageſte og øverfte Rande. Ere disſe Udſnit virkeligt faa betyde⸗ 

lige, ſom hans Afbildning udtrykker dem, ville ogſaa disſe tjene til Skjclne⸗ 

merker for den af ham beſkrevne Fiſk. Om hans Aſbildning kan endnu 

bemerkes, at den udtrykker Formen i Almindelighed temmelig forſkjellig 

fra Hvasſildens derved, at den ftørfte Højde falder endeel længere fremme 

(over Bryſtfinnerne, iſtedetfor lidt foran Bugfinnernes Rod). Ogſaa fore= 

kommer Underkjaben mig at være mere fremragende end hos Hvasſil— 

den o. ſ. v. 

Det Reſultat, ſom jeg ved disſe Sammenligninger ledes tit, er, at 

den her beſkrevne Art vel ftaaer nær ved den engelſke Sprat, og, ſom det 

ſynes, endnu nærmere end foregaagende Art 9) men dog, faalænge Under⸗ 

+) Magaz. of Zool. &c. I, 54. 

++) Det fan derfor viſtnok forekaſtes mig ſom en Mangel af Konſekvenfe, 

at jeg, medens jeg betegner nærværende Art med et nyt Navn, op⸗ 

forer foregagende under Benevnelſen Cl. Sprattus Nilss. Derſom 

umiddelbar Sammenligning med de engelſre Sildearter viſer, at et nyt 

13˙* 
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ſogelſe af engelſke Exemplarer ikke har oplyſt, hvad der er virkeligt og 

konſtant i de ovenfor udpegede Forſkjoœlligheder, næppe ber forenes med 

denne: og det ſaameget mindre, ſom Adſkillelſen idetmindſte for faa vidt 

er i Videnſkabens Interesſe, at den ſnarere vil foranledige fornyede Un— 

derſogelſer, end Foreningen vilde. 

Paa nærværende Art, der har Beneævnelſer tilfelleds med 

foregagende, anvender jeg Navnet Hvasſildz; ikke juſt i den 

Overbevisning, at Pontoppidan nermeſt har hentydet paa 

denne, men kun, fordi Navnet ſynes at egne fig endnu bedre 

for den end for Bris lingen. ) 

Det mindre Hoved, den ftørre Højde=), den ffarpere Bug 

ere de Forhold, hvorved denne Art forekommer mig uden Van— 

ſkelighed at kunne adſkilles fra foregaaende. 

Farven er omtrent den ſamme ſom hos Brislingen, dog 

maaſkee lidt mindre reen eller mindre ſterkt ſolvglindſende. 

Imidlertid er jeg ikke ſikker paa, om dette tor antages for 

konſtant, eller kun afhænger af tilfældige Omſtendigheder. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 58“; B 48%; 

ſterſte Højde (over Bryſtfinnernes Spidſe): A 12477; B 104%! ; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 4377; B 4%; 

ſtorſte Tykkelſe (under den ſtorſte Højde): A 5%; B 43%; 

ſtorſte Omkreds: A 277; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gjcllelaagets bageſte Rand: A 
1 B 93 

Navn er fornødent for denne, overlader jeg imidlertid gjerne til den 

fremtidige Sammenligner at foreſlaae dette. 

+) Højden maa ikke her anſees at ſtaage i noget Forhold til Kjonsfor— 

ſkjclligheden. Jeg har fundet Hannerne af denne Art ligeſaa bøje 

ſom Hunnerne, og hos forrige Art fundet Hunnerne ligeſaa lang— 

ſtrakte ſom Hannerne, 
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Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Nakken: A 93'75 B 73%; 

Underkjabens Fremragning foran Overkjaben: A 3“; B 3%; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 53“; B 43%; 

det opſpilede Gabs Højde: A 44; 

det opſpilede Gabs Brede: A 137”; 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til forreſte Neſebor: A 219"; 
B 14%; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Na ſebor: A 4%; 

ftørfte Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A 3“; 

indbyrdes Afſtand af de bageſte Neſebore: A 1“; 

Afſtand mellem bageſte Næjebor og Øjets e Rand: A 14776" 

B 13773 . 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Øjets forreſte Rand: A 4“; 

B 3%, ; 

Ojehulens e 4 4%); B 33%; 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 33“; B 23%; 

Ojets Hojdegjennemſnit: A 3177; B 227; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 24“; B 14“; 

Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 4“; 

B 3”; 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 
4K 44%3; B 4%; 5 

Afſtand fra Underkjobens Spidſe til Rygfinnens forreſte Rand: A 
273% B 22%; 

Rygfinnens ed A 73%; B 64%; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 44“; B 43“; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 124177; B 111; 

Bryſtfinnernes Længde: A 8“; B 63“; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden A 13“; B 14“! 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Bugfinnernes Rod: A 263“; 
B 203“ ; 

Bugfinnernes Længde: A 417; B 33“ ö; 

Lengden. af Rodffjællet paa den ydre Side af Bugfinnerne: A „ 

B 14“ “/; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 3/75 B 4"; 
Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til e forreſte Rand: A 

54%ö 3 B 4%z 
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Gadborregionens Længde: A 19/7; B 1“; 

Gadborfinnens Længde; A 72“; B 647; 

Gadborfinnens ſterſte Højde: A 24“; B 2%; i 

Gadborſinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 4“; B 33%; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 11“; B 10%; 

Halefinnens Længde i Midten: A 4773 B 33%. 

Hovedets Lengde indeholdes hos denne Art, ligeſom hos 

de to foregaagende, fem Gange i Totallengden, eller dog kun 

lidt mere end fem Gange, men er altid mindre end den ſtorſte 

Højde; eller med andre Ord, den ſtorſte Højde overgaaer al— 

tid 1 af Totallængden, medens den hos de foregagende Silde— 

arter aldrig ganſke naaer 1, ſtundom vel endog næppe 8 af 

Totallceengden. Underkjeben rager endnu mindre frem foran 

Overkjceben end hos Brislingen, og kan ſiges, kun at være 

lidet fremragende. Det opſpilede Gabs Hojde er kjendeligt 

mindre end Hovedets halve Længde, ligeſom Underkjebens 

Længde er mindre end Afſtanden fra Underfjæbens Spidfe til 

Pupillens bageſte Rand. Tænderne ere ſerdeles ſmaa, for— 

holdsvis endnu lidt mindre end hos Brislingen. Næppe den 

ſidſte Trediedeel af Overkjcbebenets frie forreſte Rand har 

jeg hos nærværende Art fundet væbnet med Tender, og Tender— 

nes Antal udgjor kun omtrent en Snees, medens hos Brislingen 

den omtalte Rands ſidſte 4 er tandvebnet, og Tendernes 

Antal overſtiger 60. Øjets Lengdegjennemſnit, naar Sjelaagene 

ere bortfjernede, fuldkomment ligt med 4 af Hovedets Lengde. 

Af Gjelleſtraaler har jeg kun iagttaget fer; den forſte er 

kjendeligt bredere i Forhold til Lengden end hos Brislingen; 

endnu den anden er langſtrakt-pladedannet, men tredie dolkfor— 

mig og de folgende borſtedannede. Den forſte Gjelleſtraales 

bageſte Rand danner ingen tydelig Vinkel med Undergjellelaa— 
gets nederſte Rand, ſom hos Silden, men neſten en Fortſet— 

telſe i ſamme Linie ligeſom hos Brislingen. Af Forlengelſer paa 

Gjellebuernes mod Mundhulen vendte Side har jeg paa 
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forſte Bues overſte Been Fart femten, paa det nederſte 30, eller 

tilſammen 45; paa anden Bue det ſamme Antal, paa tredie 

tredive (1020), paa fjerde Bue femten i den ydre, elleve i 

den indre Rekke, paa Svelgbenets modſatte Rand ti. J Bi— 
gjellen har jeg fundet tretten Traade. 

Buglinien træder hos denne Art meget tydeligere og 
ſterkere frem end hos de foregaaende, og danner en meget kjen— 

delig men temmelig jæevn Konvexitet lige fra Underkjebens 

Spidſe til Gadborfinnens Ophør; ogſaa er Bugen endnu mere 

ſkarpt tilſpidſet eller kiledannet end hos Brislingen. Rygfin— 

nen er anbragt lidt bag Midten af Totalleengden; dens Lengde— 

ſtrekning indeholdes omtrent otte Gange i Totallengden; dens 

Hojde udgjor 2 af Længden eller noget mere, men er altid 

kjendeligtmindre end Halvdelen af Kroppens ſtorſte 

Højde. Jovorigt er Forholdet af denne Finne omtrent ſom 

hos foregagende Art. : 

Bryſtfinnen ſynes anbragt lidt højere end hos Bris— 

lingen, hvilket dog kun grunder fig paa den noget ſtorre Kon— 

vexitet af Buglinien; dens Lengde indeholdes lidt mere end 

fyn Gange i Totallengden, dens Brede ved Roden fulde fem 

Gange i Længden; af dens ſexten Straaler ere tredie og fjerde 

de lengſte, fkjondt kun lidt længer end de to forſte. Gad— 

borfinnens Rod er lidt nærmere Underkjcebens Spidſe, end 

Rygfinnens forreſte Rand er ſamme; dens Længde indeholdes 

omtrent tretten til fjorken Gange i Totallceengden, og udftræf 

ker fig over fem Bugſkjcel ſamt et Stykke ind paa det ſjette 

(ſtundom endog til Enden af dette); forſte Straale den lengſte, 

ukloftet i Spidſen ligeſom ſidſte; de mellemliggende ſterkt kloftede. 

Afſtanden fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand er 

noget ſtorre end Bugfinnernes Længde, dog hos forſkjellige Indi— 

vider i forffjællig Grad. Gadborfinnen har ſomtrent ſamme 

eller kun lidt ſtorre Lengdeſtrækning end Rygfinnen, og indeholdes 
henimod otte Gange i Totallcengden; Underkjœbens Længde over— 

4 

* 
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gaaer den temmelig betydeligt; i det Hele taget ſtemmer den 

omtrent med Forholdet af Gadborfinnen hos Brislingen. Om 

Halefinnen er Intet at bemerke. 

Sidelinien er ligeſaa utydelig ſom hos de to fore— 

gagende Arter. 

Af Skjel tælles mellem Rygfinnen og Bugfinnerne elleve 

Rakker, fra Gjellelaagets bageſte Rand til Skjellenes Ophor paa 

Halefinnen 46 til 48. Langs Buglinien iagttages 22, en Saug 

frembringende, Skjel fra Mellemgjellelaaget til Bugfinnernes 

Rod, tolv fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand. 

De ſtorſte Skjel hos et Individ af fire Tommers Længde 

have omtrent to Liniers ſtorſte Gjennemſnit, eller udgjore 774 

af Totallcengden, men ere meget mindre end Ojehulens Gjen— 

nemſnit. Af Tvarſtriber har jeg paa et Skjel af den angivne 

Storrelſe talt over Hundrede (110120). 

Indre Byg» Længden af Bughulen er lidt mindre end den halve 
ning. 

Knoglebyg— 
ning. 

Totallengde. Leveren og Milten har jeg begge fundet me— 

get ſterkt udviklede og af betydelig Længde. Af Blindtarme 

har jeg kun iagttaget fer eller ſyv, men et Par af disſe udmærfe 

fig ved en forholdsvis meget anſelig Længde (den lengſte har 

mere end 1 af Bughulens Lengde). Forreſten har jeg intet fra 

foregagende Art Aſvigende kunnet bemerke i den indre Bygning. 

Overkjebebenets forreſte, ſabeldannede Stykke ſynes 

foroven at være meget ſterkere tilbagekrummet end hos Bris— 

lingen, dets Lengdekjol noget mindre ſterkt fremtrædende. 

Underfjæben viſer omtrent ſamme Hojdeforhold ſom hos 

Brislingen, men forandrer imidlertid i nogen Grad Form, idet 

den ſkraaner mere ned bagtil, og derved bliver mere trianguler, 

medens den hos Brislingen viſer fig mere uregelmæsfigt-firfantet. 

Ojebenenes Form er omtrent den ſamme ſom hos Bris— 

lingen, men Slimkanalens Forgreninger har jeg fundet langt 

mindre beſtemt og tydeligt fremtrædende. Forgjellelaaget 

ſynes bagtil at vere ſterkere afrundet end hos Brislingen; 
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Gjellelaagsſtykket er mere langſtrakt og fmalt, dets 

nederſte⸗forreſte Vinkel endnu langt ſpidſere og fkarpere frem— 

tredende, Indbojningen paa den bageſte Rand fladere men af 

ſtorre ÜUdſtrekning, Udſnittet af den forreſte-overſte Vinkel dy— 

bere men ſmallere; Undergjellelaaget mindre, ſmallere og 

endnu i ringere Grad tilſpidſet bagtil; hvorimod Mellem: 

gjællelaaget er ligeſaa ſtort og forholdsvis maaffee lidt 

bredere. 

J Rygraden har jeg talt 49 Hvirvler, nemlig 29 

Bughvirvler og 20 Halehvirvler. Jovrigt er Forholdet om— 

trent ſom hos Brislingen. 
Det ſtorſte Individ, jeg af denne Art har underſogt, Sterrelſe. 

holdt neſten fer Tommers' Lengde (58 Tommer). Ret meget 

ſtorre bliver den næppe. 

Med Henſyn til denne Fiffs Udbredelfe, er jeg nødfaget Sorekommen. 

til ganſte at indffrænfe mig til mine egne Erfaringer. Jeg 

har ſeet den blive fanget i Oreſundet, Iſefjorden og i nogle 

af de jydſke Fjorde. Derimod har jeg aldrig truffet den paa 

den norſke Kyſt. 

J Levemaade, Nering og ovrige Forhold ſtemmer denne ee 

Art formodentlig meget nær overeens med forrige. Idetmindſte 

er Intet mig i disſe Henſeender bekjendt, der kunde anſees ſom 

ret betegnende for den. Imidlertid kan det bemerkes, at jeg 

hos Hanner, der vare fangede tidligt om Foraaret, har fun— 

det Melken temmelig ſterkt udviklet. Jeg har fremdeles hos 

denne Art truffet Leveren opfyldt og i alle Retninger gjennem— 

boret af en Ascaris, der ligeledes var hyppig i Bughulen. — 

Neſt efter iovrigt at have tilſtaaet min egen Uvidenhed, denne 

Fiſt betreffende, kan jeg kun anbefale den til Andres frem 

tidige Opmerkſomhed. 

9. 
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Aloſeſlaegten“) (Alosa Cuv.). 

Formen og Forholdene overhovedet ſom hos Sildeflegten. 

O verkjeben, ſom Folge af Mellemkjœbebenenes Form, paa 

Midten ligeſom forſynet med et dybt Indſnit. Ingen 

Tender paa Tungen eller Plougſkjerbenet. Blindtarme— 

nes Antal meget ſtort. 

Sade Art. Stamſilden (Alosa Finta Cuv.). 

Hovedets Længde indeholdes fem Gange i To— 

tallengden, og er lidt mindre end den ſtorſte Hojde. 

Mellemkjœbebenet og Overkjebebenet væbnede 

med tydelige Tender. Underkjeben kun ubetyde- 

ligt fremragende foran Overkjæben. Bugfinner⸗ 

nes Rod temmelig langt foran Midten af Total⸗ 

længden, men bag Rygfinnens Begyndelſe. Bug— 

fladens Kjol ſaugtagget; nitten Bugſkjel fra Mel: 

lemgjellelaaget ti Bugfinnernes Rod, ſexten fra 

Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand. 

Sexten til ſytten Skjelrekker mellem Rygfinnen 

*) At jeg har foretrukket, at benævne nærværende Slægt med et Navn, 

ſom ikke er danſk, men derimod gager gjennem flere europaiſke 

Sprog (det tydſke, engelſke, franſke og italienſke), vil, haaber jeg, 

finde fin Undſkyldning i, hvad nedenfor bemærkes om den hos os fore— 

kommende Arts danſke Benavnelſer. e 
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og Bugfinnen, omtrent 60 mellem Gjellelaaget 

og Halefinnen. Et forſkjelligt Antal ftore, forte 

Pleœtter langs Siderne af Kroppen bag Gjelle— 

laaget. Finnernes Straaletal er 

Rygf 20; Bryſtf. 15; Bugf. 9; Gadborf. 21; Halef. 17): 
(15-16) (20-22) 

Schonevelde, S. 13: Alosa vel Alausa aut Thrissa. 

— S. 39: Stüem-Hering. 

— S. 39: Staffhering, dauice Staffſill. 

Pontoppidans Atlas I, 653: Clupea Alosa. 

muͤllers Prodr. n. 423: Cl. Alosa. 

Schles⸗Zolſt. Prov. Ber. 1812 S. 43: Alſe, Maifiſch, Batjen. 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 137: die Alſe. 

Zofman, Tidsſkr. f. Naturv. II, 362: Brislingen (Cl. Alosa). 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 251: Stagſild (Cl. Alosa). 

Bloch, die Fiſche Deutſchlands, tab. 30 fig. I. 

Nærværende Art hører til de Fiſke,ſom Schonevelde, ſaavidt jeg ſkjonner, 

| opfører flere Gange i fin Fortegnelſe. Han kjendte den efter egen Underſogelſe 

fra Hamborg, i hvis Nabolag den til ſine Tider fanges i Mengde; derimod 

ſynes han at anføre den for Slien og Eckernforde-Fjorden uden Autopſi, 

blot efter Fiſkernes Beretninger, At han paa alle tre citerede Steder afhandler 

ſamme Fiſk, forekommer mig, ſkjondt han ſelv var af en anden Mening, 

temmelig ſikkert, ſaavel ifølge de angivne Trivialnavne, ſom ifølge de 

ſorte 8 hvorved hans tre Fiſke alle karakteriſeres “). — Den øvrige 

*) Jeg har ikke haft Lejlighed, til at foretage et ret ſtort Antal Straale— 

tœllinger, og kan derfor ikke lægge nogen Vegt paa den ovenfor 

opſtillede Norm. Imidlertid ſynes de foretagne Tallinger at viſe, 

at Straaletallet her, ligeſom hos de foregagende Sildearter, kun er 

lidet foranderligt, og at det egentlig kun er Gadborfinnen, ſom er 

Afvexling underkaſtet. 

*) Om Alosa hedder det: latera alba quaternæ maculæ subnigræ 

et rotundæ ornant; om Staffſill'en: a branchiis ad caudam 

juxta spinæ ductum pluribus punctulis nigris notatur; om 

Stuͤem⸗Zering'en: habet maculas in dorso nigras. 

Synonymi. 

Afbildninger. 

Bemerkn. 
til 

Synonym. 



Benævnelfer. 

204 

Synonymi er uden Vanſkelighed: at de anførte Forfattere benævne Ar— 

ten Cl. Alosa, kan ikke vokke nogen Tvivl, da Adſkillelſen mellem Alosa 

Finta og Alosa communis ſtyldes en ſenere Tid, eller dog i al Fald 

var dem ubekjendt. 

Denne Fiſk er ret rundeligt forſynet med Trivialbencv— 

nelſer. Paa Fiffetorvet i Kjøbenhavn er den bekjendt under 

Navnene Graabeensſild og Stagſild. Det førfte af disſe 

Navne har jeg ogſaa hort fine Steder paa Iydlands Oſtkyſt, 

til Ex, ved Hov nord for Limfjorden. Stagſild )), det 

fvenffe Stakſill, hvorved vel Bugens Skarphed ffal beteg— 

nes, anvendes ogſaa paa en anden danfk Fiſt, Caranx trachurus 

Lac. (fee Danmarks Fiſke I, 265). Nogle fjællandffe Fiffere 

tilegne endog fidftnæonte Fiſt ganſke dette Navn, og falde der— 

imod nærværende Art Stamfild, Formodentlig er Stam— 

ſild beffægtet med, eller maaſkee blot en Fordrejning af det 

til Schoneveldes Tid blandt Sonderjyderne for denne Fiſt 

brugelige Navn Stimſild“ ). Efter Hofman falde Fifferne 

ved det nordlige Fyen nærværende Art Stavanger-Heſt. 

Ved Aggerkanalen har jeg hort den benævnes Havſkalle. 

Med Henſyn til Fiffens tydffe Benevnelſer kan merkes, at den, 

da Schonevelde ſtrev fin Bog, i Hamborg kjendtes under 

Navnene „Bayeke“ og „Meyfiſch“ (det ſidſte Navn, ſom det 

ſynes, efter Fangningstiden). Disſe Navne gjentages i den 

ovenciterede Fortegnelſe i Schlesw. Holſt. Prov. Ber.; men 

Bencvnelſen Bayeke eller Batje er imidlertid, ſaavidt jeg 

ved Efterſporgen paa Fiſketorvet i Hamborg har kunnet erfare, 

nu ganſke ubekjendt; hvorimod jeg paa omtalte Sted har kjobt 

Fiſken under Navnet Elfft. Efter en Meddelelſe fra Kiel 

ffal den der kaldes Elben. Foruden de Navne, ſom virkelig 

) Dette er rimeligvis Schoneveldes Staffſill; et Navn, ſom maaſkee 

egentligere tilhorer denne Art end Stagſild, og ſom jeg endnu har fun— 

det brugeligt ved Nymindegab under den blødere Form: Stapſild. 

—9 Schonevelde forklarer Navnet deraf, at den ledſager, og efter 

Fiſternes Mening anfører Sildeſtimerne. 
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tilkomme den her afhandlede Fiſk, maa endnu de udhaves, 

der urigtigen ere den tillagte: Pontoppidan anforer den 

ſaaledes med Trivialnavnene Brisling og Silling, hvilfe 

ere den aldeles fremmede; Müller gjentager disſe to Navne, 

og tilfojer det ligeſaa urigtige Sardel; ſeneſt har Hofman 

ladet fig forlede af Müller til at tildele den Benevnelſen 

Brisling. 

J Formen i Almindelighed ligner denne Fifſk faa fuld— 

komment en Sild, at det forſt er forbeholdet den ſeneſte Tid, 

efter faa og lidet merkelige Forſkjclligheder at afſondre den 

fra den egentlige Sildeſlegt. : 

Selv i Farve ſtemmer den omtrent med Silden, naar 

man undtager den Længderæffe af førte Plætter, hvormed den 

er forſynet paa begge Sider af Kroppen bag Gjaelleaabningerne. 

Antallet af disſe Plætter ſynes at være temmelig ubeſtemt, og 

er end ikke altid det ſamme paa begge Sider”). Ogſaa paa" 

Hovedets Gider bemerkes ſtundom en fort Plæt ovenover 

Forgjellelaaget. Snudeſpidſen er fort og ligeledes Tungens 

Overflade; ogſaa Gjallelaagenes indre Flade er tildeels tem— 

melig ſterkt ſvertet. 

Udmaaalinger. 

Totallongde: A 1337; B 113“; C 121”; 

ftørfte Højde (foran Rygfinnens forreſte Rand): A 35%; B 30%; 
Cc 31%3. ” 

Holde foran Halefinnens Rod: A 1117; B 103%; 

*) Jeg har ſaaledes underſogt et Individ, der paa højre Side havde 

fem, paa venſtre kun fire Plætter, Som Erempel paa, hvor højt 

Plœtternes Antal kan ſtige, maa et andet Individ tjene, der førft 

havde en ſtor Plæt bag Gjelleaabningen, dernæft ofte noget min— 

dre men fuldkomment tydelige, og endelig bageſt fire eller fem 
mindre tydelige; altſaa tilſammen tretten elev fjorten Plætter langs 

Beſfkrivelſe. 

hver Side. Syv til ofte Plætter langs hver Side er maaſkee det : 
fædvanligfte Tal for de hos os forekommende Individer. 
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ftørfte Tykkelſe (under den ſterſte Højde): A 1677; B 11%z 

ſtorſte Omkreds: A 7"; B 547%; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gjallelaagets bageſte Rand: A 

34%; B Zs G 20%; 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Nakken: A 4%; B 21%; 

Underkjcebens Fremragning foran Overkjcben: A 2“; B 2%; 

Dybden af Overkjabens Indſnit: A 3“; B 3%; 

det opſpilede Gabs ſtorſte Højde: A 18"; B 16%; 

det opſpilede Gabs ftørfte Brede: A 133“; B 12%; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 20“; B 164%; 

Afſtand fra Underkjobens Spidſe til forreſte Nœſebor: A 527; 

83 5 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Nœſebor: A 3“/ B 3/3; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A 1177; B 14%z 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Sjehulens forreſte Rand: A 

i ker del SK FEE 

Ufftand fra Underkjcbens Spidſe til Sjehulens forreſte Rand: A 

14%%3 B 6%; 

Ojehulens Lengdegjennemſnit: A 83“; B 74%; C 87"; 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 63“; B 63 “ͤ! v] C 64%; 

Ojets Hejdegjennemſnit: A 63“; B 54%; 

Pandens Brede over Midten af Øjnene: A 73“; B 6177; 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 

e B 9; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 

A 17%; B 143%; 5 
Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Rygfinnens forreſte Rand: A 

55% B 4% C 4% . 
Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 21“; B 15377; C 18%); 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 183“; B 144%; C 1637; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 50“; B 43% 

Bryſtfinnernes Længde: A 21177; B 18% C 19%; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 53“ B 43%; 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Bugfinnernes Rod: A 53”; 

B „e 

Bugfinnernes e 4K 81/3; Bali C 12 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 37; B 23%; 
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Længden af Bugfinnernes Rodſkjcl: A 9377; B 8%/3 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: A 

15/7; B 15%; C 14% i 

Gadborregionens Længde: A 43/7; B 497; 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 23“; B 1847; C 19””; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 84“ B 62“; ; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 12% B 104%; 

6 11%; 

Halefinnens Lengde fra Roden paa Siderne: A 34477; B 30"; 

Halefinnens Længde i Midten: A 10“; B 83“. 

Hovedes Længde indeholdes omtrent eller næppe fem 

Gange i Totalflængden, og ſynes altid at være noget mindre 

end den ſtorſte Hojde. J Almindelighed er det af Form ſom 

hos Silden. Snuden fort, ſtump, tyk (dens Længde inde— 

holdes omtrent 43 Gange i Hovedets Længde). Kjeberne 

ere næften lige lange, eller Underkjceben rager dog kun ubety— 

deligt frem foran Overkjceben, naar Munden, er lukket; paa 

Siderne indefluttes Underfjæben derimod af SDverfjæben. Ga: 

bet er af Middelftørrelfe, dog forholdsvis noget ſtorrre end 

hos Silden. Opſpilet overgaaer dets Højde Hovedets halve 

Længde. Naar Gabet er lukket, ligger Overkjebebenets bageſte 

Rand omtrent i Linie med Pupillens bageſte Rand, og Under— 

kjebebenets bageſte Rand, ſom ſtrekker fig langt bag Overkje— 

ben, omtrent i Linie med Ojehulens bageſte and. Under— 

kjebens Længde, ſom indeholdes otte til 83 Gange i To— 

tallcengden, er kjendeligt kortere end Gadborfinnens Lengde— 

ſtrekning, men overgager betydeligt Afſtanden fra Snudeſpidſen 

til Ojehulens bageſte Rand. Mellemkjebebenene indtage 

omtrent 4 af Overkjcebens Rand; paa Grund af en ſeregen 

Dannelſe af disſe Knogler er Overkjceben paa Midten, eller 

hvor Mellemkjœbebenene ſtode ſammen, forſynet med et Udſnit, 

hvilket, naar Munden er tet lukket, viſer ſig ſpalteformigt, 

men derimod, naar Gabet aabnes, antager Halvmaaneſorm; 
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dette Udfnit ſynes at lette Gabets Udvidelfe i Brederetningen. 

Hvert Mellemkjcebebeen har idetmindſte en Snees, dog meget 

ſmaa Tender; hvert Qverkjebebeen idetmindſte 50, dog endnu 

mindre og utydeligere Tænder, hvilke indtage neſten hele 

Knoglens frie Rand, kun med ſmaa, uregelmasſige Afbrydelſer. 

J Underkjœben har jeg aldrig kunnet opdage ſikkre Spor til 

Tænder, ligeſaalidt ſom paa Plougſkjcerbenet eller Tungen ). 

Et meget lille og tyndt Kjebeſejl findes i hver Kjabe. 

Tungen langt fremme, vel adſkilt fra Underkjcben, temmelig 

ſterkt tilſpidſet, med en Lengdekjol paa Midten, nedſkraanende 

til Siderne. Svelgbenene ſaavel i Over- ſom Underkje— 

ben bære ſmaa Tænder, ſkjondt kun i ringe Antal, og kun an— 

bragte i een Længderæffe. Paa hver Side i Overkjeben har jeg 

kunnet ffjælne ſyv eller otte, i Underfjæben omtrent ti. Na ſe— 

borene paa Grendſen af Pandefladen, tæt foran Ojehulen, 

omtrent i Linie med Ojets overſte Rand; det forreſte meget 

lille, ſpalteagtigt og næften anbragt paatvaers; det bageſte har 

ſamme Retning, men er betydeligt ſtorre, af Halvmaaneſorm. 

De adſkilles kun ved en ganſke ſmal Hudſtrimmel fra hinanden, og 

ingen af dem viſer Spor til Hududviklinger paa Randene. 

Ojehulen oval, fortil ſpidſere; dens Lengdegjennemſnit over— 

gaaer Snudens Længde, og indeholdes fire Gange eller noget 

mindre i Hovedets Længde. Ojets Lengdegjennemſnit, ſom 

overgager Hojdegjennemſnittet lidt, indeholdes 4 til fem 

+) Cuvier, og efter ham Wilsſon og Narrell, angive det ſom karak— 

teriſtiſk for nærværende Art, at den har tydelige Tender i begge 

Rjœber. Jeg ter naturligvis ikke paaſtaae, at Tender aldrig 

forekomme i Underkjæben, men afgjort bliver det dog vel, at dette 

Forhold ikke bør optages i Artens Diagnoſe. Hvor Underkjabens 

Grene fortil ſtode ſammen, viſe de paa den øverfte Flade to ſmaa 

Knuder, der ved en hurtig Betragtning ikke ere ulige Tender. 

Om disſe muligen kunne have foranlediget Angivelſen, maa jeg lade 

uafgjort. 
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Gange i Hovedets Leengde. Ojelaagene har jeg fundet 

ſterkt udviklede. Panden tydeligt konkav; dens Brede mel: 

lem Øjnene ſtorre en Øjets Gjennemſnit. Gjellelaags— 

ſpalten er foroven indſkaaren noget højere end Ojehulens 

overſte Rand, og trænger tillige dybt ind i Hovedets overſte 

Flade (omtrent indtil i Linie med Forgjellelaagets bageſte Rand). 

Den bageſte Rand af de to forſte, nedenfor Mellemgjellelaaget 

fremragende, Gjelleſtraaler danner med Undergjellelaagets ne— 

derſte Rand en meget ſtump Vinkel; faa ſtump, at denneſten 

ophorer at være en Vinkel, eller fremſtiller en kun ſvagt bøjet 

Linie. Gjelleſtraalernes Antal har jeg fundet at være 

ni; den forſte er baade den længfte og den bredeſte, af en 

uregelmæsſig, bagtil flærft opadkrummet Pladeform; anden 

Straale mere regelmesſigt pladedannet end forſte, bagtil kun 

lidet bredere end fortil; tredie lidt kortere og meget ſmallere 

end anden, dolkdannet eller gradevis tilſpidſet bagtil; de ovrige 

fex Straaler aftage gradevis i Lengde, ere alle tilſpidſede men 

tillige lidt krummede, eller nærme fig Sabelformen. Forlen— 

gelſerne paa Gjellebuernes Mundſide viſe fig mindre ſterkt 

üudviklede end hos Silden, og favne ganſke Tender eller 

Torne; paa yderfte Bue har jeg talt 44 Forlengelſer (1628), 

paa anden 43 (1528), paa tredie 33 (1320), paa fjerde 

30 (12718), og desuden paa denne ſidſte en indre rudimen— 

tær Rakke af en Snees ſmaa Tværblade. Ogſaa paa den 

modſtaaende Rand af Svalgbenet i Underkjeœben tælles tyve 

eller flere ſmaa Tvcerblade. Bigjellen beftaaer af omtrent 

30 temmelig korte Traade. 

Kroppens Form omtrent ſom hos Silden. Røg: 
finnen er anbragt temmelig langt foran Midten af Total— 

længden, faa at Afſtanden fra Underkjebens Spidſe til dens 

bageſte Rand omtrent bliver lig med Afſtanden fra dens bageſte 

Rand til Haleſpidſen, eller dog kun ubetydeligt ſtorre. Deng 
Danmarks Siſke. III. 14 
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Længdeftræfning indeholdes otte til henimod ni Gange i To— 

tallængden; dens ſtorſte Højde er lidt mindre end Længden, 

men altid flørre end Halvdelen af Kroppens ſtorſte Højde; 

Formen en ffjæv Firkant med den overſte Rand temmelig ftærft 

konkav. De forſte Straaler tiltage ſaaledes i Længde, at an— 
den er mere end dobbelt faa lang ſom forſte, tredie mere end 

dobbelt ſaa lang ſom anden og fjerde atter mere end dobbelt 

faa lang ſom tredie; femte er den leengſte, dog kun 8 eller 4 

fænger end fjerde og kun ubetydeligt længer end ſjette; de 

folgende Straaler aftage gradevis indtil den ſidſte, ſom atter 

voxer, faa at den overgager de tre eller fire nærmeft foregaa— 

ende, og omtrent er af lige Længde med Finnens tredie Straale. 

De fire forſte Straaler ere ukloftede og den ſidſte kun ſvagt 

kloftet; Kroppens Skjel lægge fig op paa Siderne af Rygfin— 

nens Rod, og danne ſaaledes ligeſom en Rende for den. 

Bryſtfinnerne, hvis Længde indeholdes neſten otte Gange 

i Totallængden, ere anbragte i Linie med Gjellelaagets bageſte 

Rand, tet bag Undergjellelaagets Vinkel; Formen temmelig 

ſteerkt tilſpidſet; Breden ved Roden indeholdes omtrent fire 

Gange i Længden; forſte Straale, ſom er den lengſte, er 

udeelt, de andre kloftede, den ſidſte dog temmelig utydeligt. 

Bryſtfinnen er forreſten forſynet med ſtore, langſtrakte Axelſkjel, 

ſaavel oven- ſom nedenfor Roden. Bugfinnerne ere til— 

hæftede temmelig langt bag Rygfinnens forreſte Rand (omtrent 

under dennes ottende eller niende Straale), men dog langt 

foran Enden af den halve Totallengde; deres Spidſe viſer fig 

omtrent under Rygfinnens bageſte Rand, og deres Lengde in— 

deholdes tolv Gange eller lidt mere i Totallengden. De ere 

bagtil ſkraat affkaarne og Formen følgelig tilſpidſet; forſte 

Straale, ſom er den lengſte, er enkelt, de andre kloftede. 

Det langſtrakte, fortil afrundede, bagtil tilſpidſede Skjel, ſom 

fres anbragt ovenover Bugfinnernes Rod, har omtrent 3 af 
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Finnens Lengde eller endog lidt mere, og er omtrent fire 

Gange faa langt ſom højt; lignende, dog meget mindre, Skjel 

findes ogſaa ved Roden nedenfor mellem Bugfinnerne. Gad: 

borets Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe er i Regelen ſtorre 

end Bugfinnernes Længde. Gadborfinnen er af langſtrakt 

og lav Form, fænger end Rygfinnen og omtrent tre Gange faa 

lang ſom høj. De to forſte Straaler meget forte; den forſte 

ikke halvt faa lang ſom anden, og denne ikke halvt faa lang 

ſom tredie, der omtrent har 3 eller 4 af fjerdes Længde; fjerde 

og femte de lengſte, indbyrdes omtrent lige lange; de folgende 

aftagende, dog ſaaledes, at den ſidſte Straales bageſte Halv— 

deel er længer end den forreſte Halodeel og fænger end de fem 

eller fer foregagende Straaler; de tre forſte Straaler uklof— 

fede. Afſtanden mellem Gadborfinnens Ophør og Halefinnens 

Rod omtrent lig med Halens Højde foran Halefinnen. — 

Halefinnen er af betydelig Storrelſe, da dens ſtorſte Længde 

paa Siderne ikke indeholdes fem Gange i Totallængden; men 

i Midten af den bageſte Rand er den ſerdeles dybt indſkaaren, 

faa at de midterſte Straalers Længde indeholdes tre til fire 

Gange i Lengden af de ſtorſte Sideſtraaler. Af Stotte— 

ſtraaler har jeg kun fundet fer ovenfor og ligeſaa mange 

nedenfor Halefinnens Rod. Om denne Finne er endnu at 

merke, at foruden de mindre Skjal, ſom gage temmelig langt 

ud paa Siderne af dens Straaler, findes der to meget ſtore 

Sfjæl paa hver Side (de nærme fig i Storrelſe og Form til 

Bugfinnernes Rodſtjel), hvilke ere anbragte, det ene tet oven— 

for de tre eller fire midterſte Straaler, det andet tæt nedenfor 

disſe, og altſaa ligeſom indeſlutte dem ). 

Sidelinien er her ligeſaa lidet ſynlig ſom hos Silde— 

flægten. 

+) Narrell tillægger disſe Benævnelfen af membranous appendages, 

men de ere virkelige Skjal. 

14” 
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Skjellene, der ere indſkrenkede til Kroppen og Fin— 

nernes Rod, have Middelſtorrelſe men hudagtig Tyndhed, og 

ereanordnede tagſteensformigt, faa at næppe mere end 1 eller 4 af 

dem rager frit frem bagtil. De ſtorſte Sfjæl hos et Indi— 

vid af henimod fjorten Tommers Længde vare af omtrent fem 

Liniers Længdegjennemfnit og fire Liniers Hojdegjennemſnit. 

Skjellenes Form er faa ubeſtemt, at den vanſkeligt lader fig 

betegne med noget Navn; ſnareſt kunde den vel dog kaldes 

ſexkantet, ſkjondt utydeligt og uregelmesſigt. Paa den forreſte 

ſkjulte Deel af hvert Skjeel bemerkes omtrent et Duſin Tverſtriber 

(Vertſtriber), hvilke ere faa tydelige, at de med blotte Øjne 

kunne ſees; men mellem hver to af disſe Striber viſer ſig 

under Lupen eller Mikroſkopet et ſtort Antal (20 og derover) 

ſerdeles fine Vaxtſtriber, hvis Retning er noget forffjællig 

fra de omtalte grove Stribers. Antallet af de fine Vaxtſtriber 

overſtiger ſaaledes 200. Paa den bageſte, frie Deel af Skjel— 

let forfvinde de; derimod ſpores Lengdeſtriber, der danne ligeſom 

en, dog temmelig utydelig, Vifte med mange (henimod 30) Straa— 

ler. Skjalrœkkernes Antal er ſerdeles vanſkeligt at telle; jeg 

troer imidlertid at turde antage, at man mellem Rygfinnen og 

Bugfinnen treffer ſexten til ſytten Rækker, fra Gjellelaagets 

bageſte Rand til Halefinnens Rod omtrent 60 Rekker. Bug— 

linien er tydeligt og ſkarpt ſaugtandet, ifær mellem Bugfin— 

nerne og Gadboret; Antallet af de Skjel, der danne Saugen, 

beløber fig til 35, nœmlig nitten fra Mellemgjellelaaget til 

Bugfinnernes Rod, ſexten fra denne til Gadboret. Bugſtjel— 

lenes Sideudvidelſer ere meget lange og ribbeensagtige; ogſaa 

den Torn, ſom hvert af disſe Skjel udſender i Retningen 

fremad, og ſom ffjules under det foregagende Sfjæl, er meget 

ſterkt udviklet, længer end Skjellets Corpus eller mellemſte 

Deel. 

Bughulen, hvis Vægge have en noget ureen, rodgul 
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Farve, adffillige Steder med Spor til et mørkt Overtræf, andre 

Steder med fvag Perlemoderglands, udgjer omtrent 2 af Total— 

længden. Indvoldene i det Hele taget ſom hos Sildeſlegten. 

Leveren meget lille, Milten derimod ſerdeles lang (af 

Bughulens halve Lengde), ſmal (dens ſtorſte Brede indeholdes 

omtrent otte Gange i dens Lengde), fladtrykket eller med an— 
dre Ord baanddannet, liggende mellem Tyndtarmen og Maven. 

Spiſereret har ſamme Vidde ſom Maven, og kan ikke ud⸗ 

vendigt adſkilles fra denne; indvendigt betegnes det ved et 

ſtorre Antal Lengdefolder (omtrent et Duſin, medens Maven 

kun har ſyv eller otte tydelige). Tilſammen ere Mave og 

Spiſeror ikke meget kortere end Bughulen (de udgjore omtrent 

4 af Bughulens Længde), men Spiſeroret er meget kort, da 

det indeholdes fire til fem Gange i Mavens Længde. Ma- 

vens Hoveddeel er tarmdannet G: langſtrakt, tynd, omtrent 

af lige Vidde i hele Længden og fun ubetydeligt tilſpidſet aller— 

bageſt); den fremadrettede Portnerdeel, ſom udgaaer fra 

Hoveddelen foran Midten af dennes Længde, ligner den i ydre 

Form, og har fun lidt ringere Vidde; indvendigt vifer den kun 

tre eller fire Lengdefolder. Væggene af Spiſeror og Mave 

ere tykke og muſkuloſe. En ringformig Hudfold adſkiller, ſom 

ſedvanligt, Portnerdelen fra Tarmen. De ved Tyndtarmens 

Begyndelſe anbragte Blindtarme ere tynde, men for en 

Deel af betydelig Længde (de lengſte lige med 1 af Total— 

længden eller med Bughulens halve Længde), og deres Antal 

meget betydeligt; jeg har iagttaget indtil 883. Tarmen, 

ſom ingen Slyngninger danner, har omtrent Bughulens Lengde, 
og er temmelig tynd; imidlertid udvider den ſig noget bagtil; 
den bageſte Deel eller Tyktarmen viſer indvendigt en ſtor 
Mængde fremſpringende Hudfolder eller Tvcrringe omtrent 

ligeſom hos Laxeſlægten; allerbageſt ved Gadboret danner Hu— 

den derimod Lengdefolder. Svommebleren er omtrent af 
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ſamme Form og Beſkaffenhed ſom hos Sildeflægten; den Ka— 

nal, hvorved den ſtaager i Forbindelſe med Mavens bageſte 

Spidſe, udgaaer bag Midten af Bughulens Længde. Nyrer— 

nes Forhold det fædvanlige. Teſtiklerne har jeg fundet af 

bred Baandform eller meget ftærft ſammentrykkede. 

Mellemkjebebenets Længde indeholdes neſten tre 

Gange i Overkjebebenets Længde, og dets Højde indeholdes mere 

end to, eller vel endog henimod tre Gange i dets egen Længde; 

Formen langſtrakt, uregelmæsfig, utydeligt trianguleer. O ver— 

kjebebenet er i Hovedſagen af Beſkaffenhed ſom hos Sil— 

den; dog kan merkes, at dets forreſte, ſabeldannede 

Knogle har Haandfanger i ringere Grad krummet og tilbagebojet, 

Bladet mere langſtrakt, ſmalt og lige; om den nederſte-bageſte 

Knogle er at erindre, at dens nedre bladdannede Deel tilſpidſes mere 

nedefter, og at ſamme foroven og fortil er forſynet med et tem— | 

melig dybt og ſpidſt Udfnit, hvori den overſte-bageſte Knogles 

nederſte Deel pasſer ind. Underkjebens ſtorſte Højde in⸗ 

deholdes 23 Gange i Længden, og Formen er langſtrakt-trian— 

gulær. Ojeknoglernes Kjede udviklet ſom hos Silden, 

bagtil lœggende fig op til Forgjellelaaget, forſynet med ſtore 

Slimkanaler og mange tydelige Forgreninger, ſamt med endeel ſtore 

kredsformige Aabninger paa Overfladen; den fjerde og femte 

Knogle ere forholdsvis betydeligt ſtorre end hos Silden. For— 

gjellelaaget meget bredt, af Vinkelform, dog med Hjørnet 

bredt afrundet og med det nederſte Been meget kort og afſtum— 

pet; Slimkanalen udſender mange Forgreninger. Gjelle— 

laagsſtykket har en uregelmasſig, langſtrakt-firkantet Form 

med dobbelt faa ſtor ſtorſte Højde ſom ſtorſte Brede; foroven 

er Randen afrundet og udbojet, den nederſte Rand derimod ſkraa 

og konkav, faa at den forreſte-nederſte Vinkel træder ſterkt frem; 

hvad der udmerker Gjellelaagsſtykket, er Forholdet af Slim— 

kanalens Forgreninger; disſe ere næmlig paa den nederſte Halv: 
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deel færneles ſterkt fremtrædende, lige og ſtraaleformige, 

üudbredende fig ligeſom fra et Middelpunkt i Retningen nedad. 

Eller med andre Ord, Forholdet er omtrent ſom hos Pil 

charden og Sardellen. Undergjellelaaget, ſom for en 

ſtor Deel bedakkes af Gjellelaagsſtykket, er forholdsvis lille 

og tyndt, af ffjævt firkantet Form, med den overſte-bageſte og 

nederſte-⸗forreſte Vinkel ſpidſt fremtrædende (ifær den forſtnevnte), 

de to andre ſtumpe og afrundede; foran den overſte-forreſte 

Vinkel fremgager en temmelig ſtor, iſeer meget bred, lodret—⸗ 

ſtillet Torn. Mellemgjellelaaget, ſom er betydeligt 

ſtorre end Undergjellelaaget, har en langſtrakt-firkantet, uregel— 
mesſig Form med et Par ſmaa Üdſnit i den boverſte Rand 

og et i den forreſte; Hojden er ikke betydeligt ſtorre bagtil 

end fortil. Is ſen bag Øjnene konkav ligeſom hos Silden; og— 

faa ſavnes Nakkekjol, eller den er i al Fald rudimenter. O ver— 

ſkulderbladets Grene begge lange, Hoveddelen gjennem— 

boret af en ſtor Slimkanal. Skulderbladet langſtrakt, 

ſmalt, neſten liniedannet, eller kun meget lidt udvidet foroven, 

men middelmaadigt ſteerkt; mellem Skulderbladet og Overfkul— 

derbladet, og for en Deel under dette ſidſte, ligger en ſkjclag— 

tig Plade, foroven gjennemboret af en kort Slimkanal, om 

hvilken Plade det ſynes tvivlſomt, om den ffal henfores til - 

den forſte eller ſidſte af de nævnte Knogler. Jeg har fundet 

Rygraden beſtaaende af 57 Hvirvler, nemlig 34 Bughviroler 

og 23 Halehvirvler. Halehvirvlerne ere paa hver Side ved 

Roden af de nedadrettede Tornefortſcettelſer væbnede med en 

fremadrettet Torn; ogſaa paa en ſtor Deel af Bughvirvlerne 

(idetmindſte paa de ſidſte 13 til 14) kan Spor af ſaadanne 

Torne forfolges; ſidſte Halehvirvel er forſynet med en bagud 

og ſkraatnedadrettet Kjol. Ribbenenes Forhold er i Hoved— 

ſagen ſom hos Silden. 

Storrelſen er tolv til atten Tommer. Jeg har aldrig Størrelse. 
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feet noget Individ, ſom havde ſonderligt mindre end tolv 

Tommers Længde, blive fanget paa vore Kyfter. 

Stamſilden udbreder fig højere mod Nord, end man tid— 

ligere har haft Underretning om. Efter Faber“) ſynes man 

at turde antage, at den af og til viſer fig paa Sſtkyſten af 

Island. I det bergenſke Muſeum har jeg feet et Exemplar 

af omtrent ſytten Tommers Lengde opbevaret, hvilket var fanget 

i Nærheden af denne By, hvor den ikke er Fiſkerne ubekjendt. 

Mod Syd nager den ind i Middelhavet, og gaaer endog (efter 

Cuvier) op i Nilen. Den udbreder fig altſaa gjennem idet— 

mindſte tredive Grader fra Syd mod Nord 

Paa vore Kyſter træffes den jævnligt nok 1 Kattegattet, 

Oreſundet og Bælterne, ofteſt vel enkeltvis, men ſtundom dog 

ogſaa i ſmaa Stimer“ k!). Hofman angiver den ſom faa 

ſjelden ved det nordlige Fyen, „at der ofte er otte Aar mel— 

lem hver Gang, man fager den i Bundgarnet“. Derimod ffal 

den, efter Meddelelſe af Boie, ikke være ſjelden ved Kiel, 

„ofteſt af ikke mere end fire Tommers Lengde“ **). Selv 

har jeg hyppigt nok feet den blive fanget paa vore Kattegats— 

kyſter. J Veſterhavet er den formodentlig almindeligere end i 

Kattegattet, thi Fiſkerne ved Agger fange den ſiden Gjennem— 

brudet jævnligt i Limfjorden: de ſkulle, efter hvad de have 

fortalt mig, ſtundom kunne erholde flere Ol ved en Pulsning. 

Og efter Schonevelde gik den op i Eideren og Elben „i 

*) „Nogle Islendere fortalte mig om en Sild, der undertiden fore— 

kommer mod Sſten, lig den almindelige, men med forte. Pletter 

langs Siderne af Kroppen, De kaldte den derfor Ogna-Sildv. 

Selv troer han, at have fundet Levninger af denne Fiſk i Reden af 

en Sula. Faber, die Fiſche Islands, S. 182. 

. 3%) Jeg har til fine Tider ſeet endeel Exemplarer paa een Gang paa 

vort Fiſketorv. 

+44) Denne Bemerkning kunde maaftee vekke Mistanke om, at B. mu⸗ 

ligt har forvexklet den med en anden Sildeart. 
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ſtort Antal“. Dybt ind i Oſterſoen trænger den vel næppe; 

idetmindſte er Intet derom mig bekjendt; de pommerſke Kyſter 

nager den imidlertid ſtundom. „ 

Stamſilden hører til de Fiſke, der til en vis Tid af Levemaade 

Aaret ombytte det ſalte Band med ferſfkt. Den gaaer op i i 

Floder i Begyndelſen af Maj, og vandrer tilbage til Havet 

ſidſt i Juli. Paa det fjøbenhavnffe Fiffetorv plejer den ifær 

at fees om Foraaret i Maanederne April og Maj, ſamt om Efter— 

aaret i Maanederne September og Oktober, hvilket altſaa vi— 

ſer, at den til disſe Tider af Aaret beſoger Oreſundet. Om 

ven muligen tilbringer Mellemtiden i Oſterſoen, ligeſom til Exem— 

pel Hornfiſken, fortjener nærmere Underſogelſe. J Ringkjo— 

bingfjorden har jeg ſeet den gage op mod Midten af Maj, og den 

plejer at indfinde ſig der efter Silden, omtrent ſamtidigt med Horn— 

fiſken. Den ſynes at vare en ſelſkabelig Fifi, og forener fig 

ofte med Stimer af andre Fiſkearter, naar den favner Individer 

af fin egen Art. Hos os fanges den ſaaledes jævnligt med 

Silden. Det er vel denne Omſtendighed, der har foranlediget 

de ſlesvigſke Fifkere paa Schoneveldes Tid til at betragte 

den ſom Sildenes Anforer; ligeſom endnu den Dag i Dag de 

bergenſke Fifkere, der gjerne fange den i Selſtab med Laxen, 

paaſtage, at den gager i Spidſen for Laxene. 

Jeg har deels truffet Maven tom, deels i den fundet en Noerin s. 

eensartet Masſe, hvis Beſtanddele jeg ikke var iſtand til at 

beſtemme, og kan derfor ikke ſige noget om Naringen efter 

egen Underſogelſe. Narrell angiver ſmaa Fiſke og Krebs— 

dyr med blødere Bedekninger ſom Stamſildens Fode. 

Legetiden ſynes at indtræffe fra Slutningen af Juni til Lorplantning. 

langt hen i Juli. Narrell angiver den anden Uge i Juli 

ſom den Tid, paa hvilken man i Themſen ifær træffer Arten i 

Virkſomhed med Legningen, „da man kan ſee og hore Skarer at 

ſpringe i eller ner Vandfladen. J Fiſkernes Sprog ſiges 

Stamſildene at tærffe Bandet med deres Haler; de ſynes at 
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ffille fig ved den modne Rogn under voldſomme Muffelanftræn. 

gelſer, og paa en ſtille Aften eller Nat kan den Larm, de frem— 

bringe, høres i nogen Fraſtand““). Efter ſamme Forfatter 

har Angelen i Oktober naget 23 Tommers Længde, og i det 

næfte Foraar beløber Længden fig til fire Tommer. Derſom 

Boje's ovenfor meddeelte Angivelſe maatte finde Bekreftelſe, 

vilde man være berettiget til at antage, at Stamſilden leger 

i Oſterſoen. ; 

Denne Fiſk ftaaer fun i ringe Anſeelſe ſom Neringsmid— 

del, da dens Kjod baade er ſerdeles opfyldt med Been, og til— 

lige ſkal være ført og uden Smag. 

Hvilfe færdeles Fiender Stamſilden har blandt ſtorre Sodyr, 

beſidder jeg ingen nærmere Kundffab om. Af Snyltedyr har 

jeg truffet en ny Anchorella (Anch. longicollis Kr.) i ikke 

ubetydelig Mængde paa Gjellerne, en Spolorm (Ascaris 

adunca Rud.) og en Distoma (D. appendiculatum Rud.) baade i 

Maven og i hele Tarmekanalen; den ſidſte i ſtor Masſe og, 

ſom det ſynes, meget konſtant“ ). 

+) PNarrell i British ſishes II, 134. Ganſke i Overeensſtemmelſe 

hermed hedder det hos Schonevelde: interdiu fundum petunt, 

sub vesperam oceidente sole in superſiciem enatant, illieque 

ludunt lavantium anatum in morem, non sine strepitu edito, 

quo tempore facillime irretiuntur. Kun har S. ikke bemerket, 

at dette Forhold ſtager i Forbindelſe med Forplantningen. 

) Rudolphi angiver folgende Indvoldsorme ſom forekommende hos 

Clupea Alosa: Ascaris adunca, Echinorhynchus subulatus, 

Distoma ventricbsum, Distoma appendiculatum, Bothriocepha— 

lus fragilis. J den Fortegnelſe over Indvoldsorme, ſom er leveret 

af Gurlt ei Arch. f. Naturgeſchichte, 1845, og ſom, idetmindſte 

hvad Fiſkene angager, er en temmelig ukritiſk Sammenſtilling, findes 

ovenſtagende Lifte blot forøget med Oetobothrium lanceolatum 

Leuck. uden videre Bemerkninger over Rudolphis Angivelſe. 

Bed nermere at underſoge Forholdet af R.'s Fortegnelſe, feer 

man, at han har fundet Asc. adunca og Bothr. fragilis hos 
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Cl. Alosa ved Greifswalde. Men, da den ſande Cl. Alosa ikke vides 

at forekomme ved Greifswalde, kan man uden al Betenkning holde det 

for ſikkert, at han har forverlet denne med den her beſkrevne Fiſk, 

og at ſaaledes ideimindſte disſe to Arter tilhøre denne. Hvorledes 

det forholder fig med de øvrige Arter, ſom han meſt i Rimini har 

truffet hos Cl. Alosa, og om han her atter har haft Finta eller 

den egentlige Alosa for fig, maa jeg lade uafgjort. Thi hans 

egen beſtemte Forſikkring „eandem omnino Alosam in Adriatico 

quam in Baltico reperi”, der taler for ferſte Antagelſe, tor jeg 

ikke tillægge Vogt, da den næppe ſtotter fig paa umiddelbar 

Sammenligning, og Rudolphi desuden ikke underſogte Fiſkene ſom 

Ichthyolog, men ſom Anatom og Helmintholog. 
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Den egentlige Aloſe (AI. communis Cuv.). 

Denne Art, ſom vides at naae de ſydlige engelſke Kyſter, troer jeg ikke 

aldeles at kunne forbigage, fordi der ikke ganſke mangler Grunde til den Formod— 

ning, at den maaſkee ogſaa ſtundom ſorekommer i Elben, idet Schonevelde 

ſynes at omtale den tilligemed foregaaende Art. Den adſkiller fig fra 

denne, ved kun at viſe en fort Plæt paa hver Side bag Hovedet (ſtun— 

dom endog flet ingen), og ved at naae en betydeligere Sterrelſe; man 

træffer den nemlig af en til halvanden Alens Længde og almindeligt af 

fire Punds Vegt og derover; ſom Fodemiddel ſkal den være langt for— 

trinligere end foregagende Art. 

Schonevelde bemerker (S. 14), at der blandt Majfiſkene fore— 

kommer en anden Fiſk, ſom Hamborgerne til hans Tid adſkilte under 

Navnet Elfft, hvilken lignede Majfiſken i de allerfleſte Henſeender, 

men var lidt ftørre, mindre fuld af Been og mere velſmagende; hvoraf, 

efter hans Mening, det i Hamborg gjængfe Ordſprog om Lekkermunde: „man 

muß dir einen Elfft kochen“, havde fin Oprindelſe. Under Ophold i 

Hamborg har jeg ſogt at oplyſe Forholdet mellem Majfiſken og Elfft'en, 

men kom til et Reſultat, der var forffjælligt fra det af Schone— 

velde angivne, og hvorved Sporgsmaalet kun endnu mere forvirres. Jeg 

erholdt næmlig paa Fiſketorvet Al. Finta under Navnet Elfft, og Fi— 

ſrerne paaſtode, at Majfiſken (ſom jeg ikke havde Lejlighed til at for— 

ſkaffe mig), mangler Plœtter, hvorefter man kunde formode, at denne 

maatte være den virkelige Aloſe. Men paa den anden Side erklærede de, 

at Elfften er et bedre Neœringsmiddel end Majfiſken. Jeg maa lade 

mig neje med at have antydet disſe Tvivl, og overlade Losningen af dem 

til Andre. 
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Anſjosſlaegten (Engraulis Cuv. ). 

De meget ſmaa Mellemkjebebeen ere feſtede under 

den tilſpidſede, foran Munden fremtrædende S nude. Overs 

fjæbebenene langftrafte, lige. Gabet ſtort, kloftet langt 

bag Ojnene. Koniſke Tender paa Mellemkjæbebenene, Over— 

kjcebebenene, Underkjeben, Ganebenene, Tungen, Svelgbenene 

og paa de tre Par pderſte Gjellebuers bageſte Knogle. Gjel— 

leſpalterne ſerdeles ſtore. Gjelleſtraalernes Antal 
betydeligt (tolv og derover). Ojelaag ſavnes, hvorimod 

Øjet ganſke bedekkes af en gjennemſigtig Fortſettelſe af 

Huden. Bugen afrundet, uden Saugtender. 

83de Art. Den almindelige Anſjos (Engraulis Enera- 

sicholus Linn.“ “). 

Hovedets Længde indeholdes henimod (men dog 

altid mindre end) fem Gange i Totallengden, og 

er meget ſtorre end den ſtorſte Højde, hvilkenſikke 

er dobbelt ſaa ſtor ſom Legemets ſtorſte Tykkelſe. 

+) Anſjosſlægten er her opfattet noget anderledes, end den hos Cuvier 

fremſtilles, idet det forekommer mig nodvendigt, efter ikke uvaſent⸗ 

lige Forſkjalligheder, at henføre de talrige Arter til flere Slægter 

ved Sonderlemmelſe af den cuvierſke Engraulis-Slegt. 

) Skrivemaaderne Encrasiolus, Enerasicolus o. ſ. v. ere falſke: 

af 0 oe, Galde, maa namlig dette Artsnavns ſidſte Deel afledes. 

Arts merke. 



Synonymi. 

Afbildninger. 

Bemerkn. 
til 

Synonym. 
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Rygfinnen begynder foran Midten af Totalleng— 
den, og Bugfinnerne ere tilheftede foran Ryg: 

finnens Begyndelſe. Panden og Snuden danne 

tilſammen en ſvag Bue. Gadborfinnens Længde: 

ſtrekning indeholdes fulde ſyv Gange i Totalleng— 

den, og er omtrent lig med Underkjebens Længde 

(eller ubetydeligt kortere) og med Afſtanden mel— 

lem Gadborfinnen og Halefinnens Rod. To lang— 

ſtrakte, ſmalle Skjel iagttages paa hver Side af 

Halefinnen mod dens Midte, hvilke neſten nage 

fra dens Rod til dens bageſte Rand. Finnernes 

Straaletal er 

Rygf. 16; Bryſtf. 15; Bugf. 7; Gadborf. 1s; Halef. 75). 
(16-17) (15-46) — 

Schonevelde, S. 46: Lycostomus balthicus. 

Pontoppidans Atlas I, 653: Clupea Enerasiolus? 

muͤllers Prodr. n. 424: Cl. Enerasiolus? 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 137: die Sardelle? 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 251: Anſſos. 

Schonevelde tab. V (flet). Bloch, Fiſche Deutſchlands tab. 

XXX fig. 2 (en i flere Henſeender meget unøjagtig Afbildning). 

Den Beſkrivelſe, Schonevelde giver af fin L. balthieus, pasſer 

faa fuldkomment paa nærværende Art, at der næppe kan tvivles paa de— 

res Identitet, iſer da S.'s Ord ikke lade fig anvende paa nogen anden 

bekjendt nordiſk Fiſk. Derimod forekommer det mig meget tviolſomt, 

om Pontoppidans Encrasiolus, hvilken han betegner med Navnene 

Bykling og Moderlseſe (der aldeles ikke hos os tillægges den virke— 

lige Anſjos), hører herhid, og ikke ſnarere falder ſammen med en af de fore— 

gagende mindre Sildearter. Det Samme maa gjælde Muͤller, der her 

kun gjentager Pontoppidan. Hvad der ſkal forſtaaes ved den af Ruß 

+) Det Antal Individer, hos hvilket jeg har haft Lejlighed til at telle 

Finnernes Straaler, er meget for indſkrenket, til at jeg før tillægge 

den ovenangivne Norm nogen Sikkerhed. 
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anførte ,Savdelle”, er meget tvivlſomt; fun faa meget bliver vel ſikkert, 

at det ikke er den virkelige Sardel (Cl, Sardina Cuv.). Det ſynes ikke 

ganſke urimeligt, at den kunde høre herhid; men det er ogſaa muligt, at 

den gaaer ind under en af de forhen beſkrevne, egentlige Sildearter. 

At Zofman's Clupea Encrasicolus ligeſaalidt ſom hans Anſjos 

(Tidsſkr. f. Naturv. II, 362) hører herhid, har jeg allerede ovenfor (S. 

140 og 173) antydet. Med Henſyn til Faber, er der ingen Tvivl om, 

at han paa det ovenanforte Sted mener den virkelige Anſjos; det af 

ham ved Skagen erhvervede Individ opbevares næmlig i det konten na⸗ 

turhiſtoriſke Muſeum. 

Saavidt mig bekjendt, har denne Fiſk, paa Grund af 

Sjældenheden i dens Forekommen hos os, intet danſk Navn. 

Uagtet Anſjoſen i Farven, Kroppens Form o. ſ. v. 

viſer en ſaa umiskjendelig Lighed med Sildene, at man ſtrax 

maa betragte den ſom disſes Slegtning; faa har den dog i 

Hovedets Form ſaa meget Ejendommeligt, at den med ſtorſte 

Lethed ffjælnes fra alle andre nordiſke Fiſke. Iſcer er den 

ſterktfremragende ſpidſe Snude, hvorved Mundaabningen frem— 

træder pan Hovedets Underflade, paafaldende; fremdeles det 

ſtore Gab, de ſtore Gjellelaage o. ſ. v. 

Farven er paa Ryggen blaagron i det Brunagtige, paa 

Sider og Bug ſmukt ſolvglindſende; Sidernes Solvfarve me— 

get ffarpt afſat fra Ryggens morke Farve. Snudeſpidſen ſort— 

agtig; Gjellelaagenes indre Flade ſort, dog paa den bageſte 

Rand med et bredt Solvbaand; Pupillen ſort, Hornhuden 

ſolvſarvet. Finnerne hvidagtige med klar Bindehud; dog er 

Halefinnen lidt mork mod Roden. 

Udmaalinger. 

Totallceengde: A 64“; B 617“; 

ſtorſte Højde (over Bugfinnernes Rod): A 114%; B 102; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 43% ; B 43%; 

ſtorſte Tykkelſe (under den ftørfte Højde): A 7“; B 63; 

Ben vnelſer. 

Beſkrivelſe. 
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ſtorſte Omkreds: A 23% B 25"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til i bageſte Rand: A 1533 

B 154% 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 103“); B 10% 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjaben: A 27753 B 23/3 

det opſpilede Gabs Højde: A eee ee 

det opſpilede Gabs Brede: A 9 B 9%; *) 

Underkjebens Længde til Ledforbindelſen: A 101“; B 107"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Naſebor: A 277; B 15/3 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Næſebor: A 4“; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Neſebor: A 4"; 

indbyrdes Afſtand af de bageſte Naſebore: A 137; B 13%); 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Ojehulens Rand: A 2% 

B 2%3 
Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjehulens forreſte Rand: A 2%; 

B 215 

Ojehulens Længdegjennemjnit: A 517; B 57; 

Ojets Længdegjennemfnit: A 3357; B 333; 

Oiets Hojdegjennemſnit: A 31/7; B 3%; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 33“; B 33/3; 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: & 

2%/3j B 2% 3 

BERN fra Ojehulens bageſte Rand til Gjællelaagets bageſte 

Rand: A 84“; B 94“ 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens forreſte Rand: A 3133 

B 32213 

Rygfinnens Lengdeſtrekning:; A 87; B 8/3 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 7“; B 743; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 25,3 B 23%; 

Bryſtfinnernes Længde: A 8“; B 8/3 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 14 “/; B 14“; 

Længden af Bryſtfinnernes Axelſkjcl 4: 73“ 3 

) Maalene af Gabets Højde og Brede ere tagne, uden at udſpile 

Gjellelaagene ſterkt mod Siderne; naar dette ſkeer, tiltager Ga— 

bets Sterrelſe ikke lidet, iſer i Breden (Breden bliver omtrent af 

lige Storrelſe med Højden). 
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fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 30“; B 29%; 

Bugfinnernes Længde: A 53%; B 54; 
Bugfinnernes Brede ved Roden: A 1/7; B 17; 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: 

nnn 

Gadborregionens Længde: A 1“; B 1”; 

Gadborfinnens Længde: A 10“; B 107”; 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 437"; B 5/%; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 10“; B 91”; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 12“; B 12%; 

Halefinnens Længde i Midten: A 5“/; B 5“. 

Hovedet, hvis Længde altid er noget ſtorre end 1 af 

Totallcengden, har en langſtrakt, ſmal og ſammentrykket Form; 

dets Højde over Nakken udgjor kun omtrent Halvdelen. af dets 

Længde til Gjellelaagets bageſte Rand, men er betydeligt ſtorre 

end dets Tykkelſe. Panden viſer fig temmelig flad i Tverretningen, 

og ſtiger ned til Snudeſpidſen med jævn Skraaning og ringe 

Konvexitet. Hovedets Underflade er neſten horizontal, eller 

ſtiger dog kun lidt op. Sidefladerne konvergere nedad, dog 
ikke ſterkt, og afrunde ſig tillige noget, hvorved Hovedet ner— 

mer fig til at blive baadformigt. Snuden er koniſk, dog 

noget ſammentrykket fra Siderne, og danner, ſkjondt me— 

get kort, en temmelig betydelig Fremragning foran Munden. 

Dens Længde ſtaaer meget tilbage for Øjets Lengdegjen— 

nemfnit, har ikke Halvdelen af Ojehulens Længde, og inde— 

holdes ſyv til otte Gange i Hovedets Længde. Den har i 

Üdſeende lidt Lighed med Snebelens Snude (fee ovenfor 

S. 76), men afviger fra denne deri, at den erhaard eller underſtot— 

tet af Knogler. Mundſpalten tager ſin Begyndelſe under 

Ojehulens forreſte Rand, eller dog kun ganſke lidt foran denne. 

Leber ſavnes faa at ſige aldeles. Overkjeben indeſlutter 

ſaavel fortil ſom pan Siderne den langſtrakte, ſmalle, tilſpid— 

ſede Underfjæbe. Gabet har en færdeles betydelig Stor— 
Danmarks Sifte, III. 15 
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relfe, og viſer, naar det opſpiles, Form af en ffjæv. Firkant. 

Overkjcebebenet, ſom ligger tet op til Ojehulen, nager heelt 

hen mod Forgjellelaagets forreſte Rand ſamt langt bag Nak— 

ken, og den Deel af det, ſom ſtrakker fig bag Ojehulen, er 

omtrent af lige Længde med den, der ligger under Sjehulen. 

Mellemkjebebenene have en Ræffe. meget ſmaa Tender; An⸗ 

tallet er imidlertid lille (kun omtrent en halv Snees paa hvert 

Mellemkjcebebeen); paa Overkjeebebenene er derimod ſaavel 

Tallet mange Gange ſtorre (100 til 120 tælles paa hvert Over— 

kjcbebeen), ſom ogſaa Storrelſen betydeligere; Formen koniſt, 

ſterkt tilſpidſet, lidt tilbagekrummet. Endnu noget betydeligere 

er Antallet og Storrelſen af Tænderne paa Underkjebens 

Grene. Plougſkjcerbenet har ingen Tender, men derimod ere 

Ganebenene tæt væbnede med ſmaa Tender i flere Rakker, 

der danne ligeſom en Brolegning, idet de for ſtorſte Delen 

ere ſtumpe eller ligeſom afflidte. Ogſaa Tungen har en 

Brolegning af. utallige, ſerdeles ſmaa, ftærfe, koniſke Tender. 

Svælgbenene i Underkjeben ere væbnede med ſtore Tender, 

omtrent en Snees i Tallet paa hvert Svelgbeen, der danne 

to uordentlige Lengderckker. Paa Svelgbenene i Underkjcben 

ere Tænderne ligeledes ſtore, men, ſom det ſynes, i noget rin— 

gere Antal. Endelig har paa de tre yderſte Par Gjellebuer den lille 

bageſte Knogle en Brolegning eller Karde af ſmaa Tender, ana— 

log med den paa Tungen forekommende. Vel findes ſaavel i 

Over⸗ ſom Underkjcben et lille Ganeſejl bag Kjaeberne, 

men det er faa tyndt, at det kun med Vanſtelighed iagttages. 

Tungen, ſom nager langt frem mod Underkjebens Spidſe 

og er vel adſtilt fra Underkjceben, har en meget ſmal, ganfke 

liniedannet Form. Neſeborene, ſom ere anbragte ner ved 

Ojehulens overſte Rand, og det forreſte tet ved det bageſte, 

have kun ringe Storrelſe, og viſe ingen Spor til Hududvidel— 

ſer paa Randen; det forreſte mindre er af ovalt Omrids, det 

bageſte danner derimod en noget fkraa Hojdeſpalte med Til— 
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nærmelfe til Halvmaaneform. Mellemrummet mellem Naſe— 

borene paa højre og venſtre Side er lidt mindre end Snudens 

Længde, Den ovale, fortil ſpidſere Ojehules Lengdegjen— 

nemſnit udgjor omtrent 3 af Hovedets Længde. Den viſer 

intet Spor til Ojelaage, men overtrekkes aldeles uden Af— 

brydelſe af Legemets almindelige Bedekning. Øjet udfylder 

ikke ganſke Ojehulen, og dets Lengdegjennemſnit indeholdes 

omtrent fire Gange i Hovedets Længde; dets overſte Rand 

berører Panden, dets nederſte ligger temmelig nær Overkjebe— 

benet. Pandens Brede mellem Ojnene er omtrent lig med 

Længden af Øjets Gjennemſnit. Kinden har en temmelig 

betydelig Üdſtrekning, og dens Omrids er bagtil uddraget til 

en ſpids Vinkel. Gjellelaagsſtykkerne ere ſaavel ſterkt 

udviklede, ſom tillige, paa Grund af Mundknoglernes Udvik— 

ling, meget ſterkt tilbagetrengte i en ſkraa Retning Gje l- 

leſpalten, ſom foroven er indſkaaren i Linie med Nakken, 

forneden og fortil omtrent i Linie med Pupillens ſorreſte 

Rand, erholder tillige derved en ſerdeles betydelig Storrelſe. 

Gjellebuerne ſterkt udviklede; den overſte-bageſte Deel 

danner en meget ſpids Vinkel med den nederſte-forreſte; eller 

rettere, Vinkelen forſvinder faa at ſige aldeles, naar Munden 

er lukket, idet de to Dele ligge tæt op til hinanden (ſom til 

Exempel Afdelingerne af en ſammenfoldet Tommeſtok). For— 

lengelſerne paa Gjellebuernes mod Mundhulen vendte 

Side meget ſtore, borſtedannede ), ſterkt tand- eller torneveb⸗ 

nede, faa at Bevebningen endog med det blotte Øje tydeligt kan 

iagttages. Paa den pderſte Gjellebue har jeg talt 62 Forlengel— 

fer (29-33), af hvilke de forreſte, ſom lægge fig tet op til 

Tungen, nage lige til dennes Spidſe. Paa den anden Gjel— 

*) Dette gjelder dog kun den pderſte Gjællebue; paa de følgende af⸗ 

tager Forlængelfernes Storrelſe efterhaanden mere og mere, faa at 

de tilſidſt blive pladedannede. 

15% 
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lebue iagttog jeg 52 (21—31), paa den tredie fun 36 (21+15), 

men her begynder Rudiment til en indre Rakke at viſe fig i 

ti eller elleve ſmaa triangulcre Blade paa den indre Side af 

Buens overſte-bageſte Green. Paa den fjerde Bue fandt jeg 

30 (1812) og desuden paa den nederſte-forreſte Deels indre Side 

en Ræffe af 24 ſmaa Blade. Paa den modſparende frie Rand af 

Svelgbenet i Underkjeben tælles 30 til 32 lignende Blade. Bi— 

gjællen danner en meget langſtrakt Kam med forholdsvis 

meget forte Tænder (eller Traade); jeg har talt tredive ſaa— 

danne. Antallet af Gjelleſtraalerne er tolv; i det 

Hele taget ere de forte; den anden og tredie omtrent af lige 

Længde med forſte (eller vel endog lidt længere) og altfaa indbyrdes 

lige lange; den fjerde pludſeligt aftagende, de folgende grade— 

vis. Forſte Straale af Sverdform (ſmal, lige, ikke aftagende 
i Brede mod Enden), de ovrige dolkformigt tilſpidſede, men 

neſten lige, eller kun fvagt krummede. 

Formen af Kroppen er langſtrakt, ſmal, neſten liniedan— 

net eller ikke aftagende bagtil i Hojde i nogen betydelig Grad. 

Hojden af Halen foran Halefinnens Rod er neſten lig Halvdelen af 

den ſtorſte Højde, og denne indeholdes mellem fer og ſyv Gange 

i Totallængden. Kroppen er vel noget ſammentrykket, dog kun i 

den Grad, at den ſtorſte Tykkelſe er betydeligt ſtorre end Halv— 

delen af den ſtorſte Hojde. Ligeſom Ryggen, ſaaledes er og— 

faa Bugen i dens hele Strakning bredt afrundet (dog i lidt 

ringere Grad end Ryggen). Rygfinnen, hvis Lengdeſtrek— 

ning omtrent indeholdes ni Gange i Totallengden, er anbragt noget 

foran dennes Midte. Ruygfinnens ſtorſte Højde er noget mindre 

end dens Længdeftræfning; derimod er denne lidt mindre end Ryg— 

finnens ſtorſte Straale. Formen af denne Finne fremſtiller en 

uregelmasſig Firkant, eller en Triangel, hvis bageſte Vinkel er lidt 

afffaaren, og hvis bageſte Side er ſvagt indbojet. Forſte 

Straale meget lille, tæt forenet med anden og derfor van— 

ſtelig at iagttage; den har kun omtrent 1 af anden Straales 
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Længde, og anden Straale indeholdes neſten tre Gange i 

Længden af den tredie Straale, hvilken er den lengſte, ſkjondt 

kun ubetydeligt fænger end fjerde; de folgende aftage raſk; den 

ſidſte ſtaaer i Længde omtrent midt imellem forſte og anden. 

De tre forſte Straaler og den ſidſte ere udeelte, de øvrige kloftede, 

tildeels dobbelt. Bryſtfinnerne ſmaa (deres Længde indehol— 

des ni Gange eller endog noget mere i Totallengden), af en 

middelmaadigt bred, noget tilſpidſet Form, anbragte lavt paa 

Grændfen af Sider og Bug. Straalerne aftage gradevis i 

Længde fra forſte til ſidſte; med Undtagelſe af forſte og ſidſte 

ere de ſterkt kloftede. Bugfinnerne, hvis Længde indehol— 

des tretten til fjorten Gange i Totallengden, ere tilheftede 

foran Rygfinnens Begyndelſe og altſaa langt foran Midten 

af Totallcengden. Formen i den ſammenfoldede Hviletilſtand 

ſmal og tilſpidſet; de tre forſte Straaler de leengſte og ind— 

byrdes omtrent lige lange, de ſolgende fire gradevis aftagende, 

ſtjondt kun i ringe Grad; forſte Straale ukloftet, de øvrige 

mere eller mindre kloftede. Afſtanden mellem Bugfinnernes 

Spidſe og Gadboret ſtorre end Bugfinnernes Lengde. Gad— 

borfinnen indtager en Stræfning langs Bugfladen, ſom 

omtrent indeholdes ſyv til 73 Gange i Totallengden; for en 

Deel optages og neſten ſtjules dens Straaler i en Fure, ſom 

dannes af Bugens Hud og Sfjæl. Den er i hele fin Strekning 

lav, men har imidlertid fin ſtorſte Højde forreſt, og aftager 

gradevis bagtil; forſte Straales Længde indeholdes neſten 

tre Gange i anden, hvilken er den lengſte; forſte og anden 

Straale enkelte, de øvrige ſterkt kloftede. Straalerne ere, med 

Undtagelſe af et Par af de forſte og ſidſte, vidt adſkilte ind— 

byrdes. Afſtanden mellem Gadborfinnens Ophør og Halefin— 

nens Rod omtrent dobbelt faa ſtor ſom Halens Hojde foran 

Halefinnen, og neſten lig med Gadborfinnens Længde. Hales 

finnen, hvis ſtorſte Længde omtrent udgjor 1 af Totallceng— 

den, er dybt indffaaren bagtil, faa at den danner to tilfpidfede 
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Flige; dens mellemſte Straaler have ikke Halvdelen af de 

yderſtes Længde. Straalerne ere vanſtelige at telle med Sifs 

kerhed uden Disſektion, formedelſt deres ſterke Kloftning. 

Nogle Stotteſtraaler, dog kun i ringe Antal, bemerkes ved 

Halefinnens Rod (jeg har iagttaget fem ovenfor, fire nedenfor). 

Sidelinie viſer ſig ikke hos denne Fiſt. i 

Sfjællene ere ſtore og, ligeſom hos de førhen omtalte 

Sildearter, tynde, hudagtige, let affaldende og meget vanffelige 

at telle med Nojagtighed. Saavidt jeg hos de af mig under— 

ſogte Exemplarer har kunnet forfolge dem, antager jeg, at der 

mellem Rygfinnen og Bugfinnerne findes ſyv Rekker, mellem 

Gjeellelaagene og Halefinnen nogle og fyrretyve til henimod 

halvtreſindstyve. De ſtorſte Skjel hos et Individ af om— 

trent fer Tommers Længde har jeg fundet af omtrent 43 Li— 

niers ſtorſte Gjennemſnit, men Skjellene danne Taglegning i 

den Grad, at kun en forholdsvis lille Deel af hvert Skjel 

rager frem, medens en meget ſtorre Deel er bedekket. Formen 

uregelmesſig, mere eller mindre afrundet. Vifte viſe Skjel— 

lene ikke“), derimod et ſerdeles ſtort Antal fine Vaxtſtriber, 

bryilke dog ikke alle ſynes at have et felleds Centrum, og over— 

hovedet ere ordnede paa en faa uregelmesſig Maade, at jeg 

ikke har kunnet telle dem. Et langſtrakt, tilſpidſet Skjel af 

temmelig betydelig Storrelſe findes over Bryſtfinnernes Rod, 

men ved Bugfinnerne har jeg ikke iagttaget noget ſaadant ejen— 

dommeligt dannet Sfjæl; dog kan dette maaffee være tilfældigt 

hos de af mig underføgte Exemplarer, efterdi Skjellene over— 

hovedet, ſom ovenfor bemerket, let falde af. Paa hver Side af Ha— 

lefinnen mod Midten af dens Højde fees et Par ſtore, langſtrakte, 

tilſpidſede Skjcl anbragte; de adſkilles indbyrdes ved de fire eller 

) Vel ſees endeel grovere, bolgeformige og uregelmasſige Striber ſtil— 

lede lodret paa Skjellenes Rand, men Forholdet af disſe er 65 

ikke ſaaledes, at de kunne ſiges at danne en Vifte. 
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fem midterſte af Halefinnens Straaler, og naae næften til 

Spidſen af de Straaler, hvilke de bedekke. 

Bughulen indtager en Længde, ſom er lidt mindre end Indre Byg 

den halve Totallængde (omtrent lig med 7 af denne). Bug— FAR 

hulens Üdkleedning er følvfarvet, dog med Spor hiſt og her 
af et ſort Overtrek. Leveren udgjor en temmelig anſelig 

Masſe, ſkjondt den juſt ikke er meget lang (den indtager om— 

trent 3 af Bughulens Længde); hvorvel deus ſtorſte Deel, ſom 

ſedvanligt, ligger paa den venſtre Side af Maven og Spiſe— 

røret, er dog den Deel, ſom ligger til højre, ikke ubetydelig; 

Farven gulbrun, Subſtanſen blød, Formen bagtil bred og af- 

ſtumpet eller afrundet. Spiſeroret og Maven tilſammen ii 

indtage omtrent. Halvdelen af Bughulens Længde, men det 

forſte er meget ført, da det indeholdes omtrent fire Gange i Ma— 

vens Længde; hvorimod det er meget vidt (ligeſaa vidt ſom 

Mavens forreſte Deel); Indvendigt viſer det et Duſin Lengde— 

folder eller flere, der aldeles forſvinde ved Mavens Begyndelſe. 

Mavens forreſte Deel fremſtiller ligeſom en vid Tarm, dens 

bageſte Deel en ſtump og temmelig bred Sek, og den fra 

Sæffens forreſte Ende paa Underfladen udgaaende, ligefremad⸗ 

rettede Portnerdeel atter en tyf Tarm, ſom blot i Enden 

(ved Portneren) er ftærft ſammenſnoret. Udvendigt har Ma— 

vens forreſte tarmeagtige Deel, ligeſom Spiſeroret, en ſortagtig 
Farve, hvorimod Sekken og Portnerdelen ere hvide; den ind— 

vendige Flade af Maven er retikuleret eller ligeſom netdannet. 

Bag ved Portneren iagttages en Kreds af tynde men forholds— 

vis meget lange Blindtarme; enkelte af dem have endog 

omtrent lige Længde med Maven; jeg har talt tyve Blind— 

tarme; merkeligt er det, at deres Farve, idetmindſte paa den 

frie eller udadvendte Flade, er kulſort, hvilket ogſaa gjelder 

Tarmekanalen. Denne, ſom er af middelmaadig og i hele 

dens Udſtrekning omtrent» ens Vidde, og ſom i Længde omtrent 

ſtemmer med Bughulens Længde, danner paa Midten et Par ſmaa 
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Bugtninger. Wggeſtokkene fremſtille to ſtore, langſtrakte 

og temmelig ſmalle Sæffe; Teſtiklerne ere langſtrakte, ſterkt 

ſammentrykkede eller neſten baandformige, i begge Ender no— 

get tilſpidſede. Svommebleren indtager hele Bughulens 

Længde, er meget ſmal, mod begge Ender tilſpidſet, dog ifær 

fortil, hvor den ftaaer i Forbindelſe med Hjerneſkallen (La- 

byrinthen). 

Rnoglebyg⸗ Overkjæbebenene meget langſtrakte, ſmalle, næften 

9 lige; deres Længde udgjor neſten 1 af Totallengden, deres 

ſtorſte Brede indeholdes otte til ti Gange i deres Lenge; de— 

res forreſte, tilheftede Ende er kun meget lidt üudviklet; den 

bageſte Ende viſer kun en meget ringe Üdvidelſe, og kan næppe 

kaldes aarebladdannet. Ligeſom hos de egentlige Sild ligge 

to ſmaa Biknogler op til Hovedknoglens bageſte Rand mod 

Enden; ogſaa disſe ere her meget langſtrakte og ſmalle, dog ſaale— 

des, at den nederſte endnu tydeligt viſer fig deelt i en tynd, 

borſteformig Deel og i en bredere langſtrakt-vval Deel. Mel— 

lemkjebebenene indeholdes mere end fer Gange i Over— 

kjebebenenes Længde, og danne altſaa kun en meget lille Deel 

af Mundranden; Formen forholdsvis meget langſtrakt og ſmal, 

lidt kjolledannet. Underkjæbens Grene overgaage kun lidet 

Overkjcbebenene i Længde; deres ſtorſte Højde, ſom falder 
meget nær ved Grenenes bageſte Ende, indeholdes omtrent fer 

Gange i deres Længde, og Formen er altſaa ſerdeles langſtrakt 

og ſmal. De forreſte Ojebeen meget ſmaa, indhyllede i 

Ojehulens Fidthud; de to bageſte derimod ere ſtore, pladedan— 

nede men meget tynde; de nage hen til Forgjellelaagets forreſte 

Rand, og viſe fig, deres Tyndhed uagtet, forſynede med ret tydelige 

Slimkanaler, hvorimod jeg ikke har kunnet bemerke Forgrenin— 

ger eller Udſtraalinger fra disſe Kanaler. Hjerneſkallens 

Overflade viſer et ganſke andet Üdſeende end hos de forhen 

beſkrevne, til Sildefamilien henhørende Arter: den har Form 

af en meget langſtrakt, ffjæv Firkant, hvis bageſte Vinkel 
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dog er affkaaren. En Lengdekjol deler lige fra Snudeſpidſen 

denne Firkant i to ligeſtore Halvdele eller Triangler; fra denne 

Lengdekjol udgaaer til Siderne under rette Vinkler lidt bag 

Ojehulens forreſte Rand en tynd Green, ſom ſtrakker ſig til 

Siderandene, og danner ligeſom en Bro paa hver Side mel— 

lem disſe og Kjolen; længere tilbage (omtrent over Midten af 

Ojehulen) udgaae to andre Sidegrene, dog i en fkraa Retning 

ud og bag, og de forene fig med Hjerneſkallen, inden de naae 

dennes Siderande. Bag Sjehulen bliver Lengdekjolen meget 

lav, eller taber fig næften ganſte. Forgjellelaaget, ſom er 

ſtillet meget ffraat (foroven og forfra i Retningen nedad og 

bag), har temmelig betydelig Storrelſe, men er tyndt; Formen 

fremſtiller en Halvmaane, er foroven noget tilſpidſet, forneden 

bredt afrundet; en nederſte-forreſte Green mangler Forgjelle— 

laaget ganſke. Gjellelaagsſtykket ſtort, tyndt, langſtrakt 

og ſmalt (omtrent tre Gange faa højt ſom bredt), af uregel— 

mesſigt firkantet Form, fkraatſtillet; forreſte Rand er noget 

konkav, bageſte Rand ret, men meget kortere end forreſte, idet 

overſte og nederſte Rand konvergere temmelig ſterkt i Retnin— 

gen bagud. Undergjellelaaget meget lille, triangulert, 

med en meget ſpids Vinkel rettet bagud og den korteſte af 

Siderne rettet frem. Endnu mindre er Mellemgjellelaa— 

get, ſom tillige ligger højere end Undergjellelaaget, og for 

den ſtorſte Deel ſkjules af Forgjellelaaget. Det har en noget 

uregelmesſigt triangulær Form, og udmærfer fig derved, at dets 

Højde er betydeligere end Længden. Overſkulderbladets 

nederſte Green rudimenfær eller dog fun meget ufuldkom— 

ment udviklet; iovrigt ſynes Forlemmerne mig intet Merkeligt 

at frembyde. Hvirvelſtstten er af en meget ſterk, næften 

plump Bygning; den dannes af 47 Hvirvler (27 Bug- og 

20 Halehviroler); forſte Hvirvel har ingen Tornefortſettelſe; 

Halehvirvlerne ere for ſtorſte Delen forſynede med fremadret— 

tede Torne eller tilſpidſede Smaaplader, ſom udgaae, en paa 



Størrvelfe. 

Forekommen. 

Levemaade., 

234 

hver Side, fra Hvirvlernes forreſte Rand forneden; ſidſte Hvir— 

vel har paa hver Side en lille, udadrettet, ſtump Beenplade. 

Ribbeen og Biribbeen ere meget ſterkt udviklede ligeſom 

hos Sildene; Biribbenene fortſette ſig tildeels over Hale— 

hvirvlerne. Rygfinnens forſte Interſpinalbeen, ſom er 

ſtort og pladedannet, men tillige overmaade tyndt, er haftet 

til den trettende Ryghvirvels Tornefortſcttelſe. 

Anſjosen nager kun fyv til otte Tommers Længde; dens 

almindelige Storrelſe er vel næppe mere end fem til fer 

Tommer. g 

Dens rette Hjem er Middelhavet, ſamt den portugiſiſke, 

ſpanſte og franſke Veſtkyſt; dog gaaer den enkeltvis temmelig 
langt mod Nord, og der kan ſaaledes anføres Exempler paa, 

at den er bleven fanget i Omegnen af Bergen. — Hos os forekom— 

mer den ſtundom ſaavel i Kattegattet ſom i Veſterhavet, og er maa— 

fee til fine Tider ikke faa meget ſjelden. Jeg har til forffjællige 

Tider ſeet to Exemplarer blive fangede paa Sjællands Nord— 

kyſt Hornbek), hvor Fiſkerne dog paaſtode, at den var dem 

ubekjendt; og under et Ophold af nogle Eſteraarsdage ved 

Aggerkanalen erholdt jeg tre Individer, ſom toges med Puls— 

vaaddene i Limfjorden ner indenfor Kanalens Munding. Scho— 

nevelde's Exemplarer vare fra Kielerfjorden. 

Om Anſjosens Levemaade er mig kun bekjendt, at den 

flokker ſig i meget ſtore Stimer ligeſom Sildearterne. 

Nering. 

Sorplantning. 

At dens Nering for en Deel maa beſtaae i Fifferogn, 

tor man vel flutte af den Omſtendighed, at Fiſkerogn adſkillige 

Steder, hvor Anſjosfiſkeri drives, benyttes til at lokke den 

til Garnene. J Maven af et underſogt Exemplar har jeg 

fundet Orme (Annulata). 

J Middelhavet ſkal Anſjosen (efter Ris ſo) lege i April. 

Om den leger hos os, og da til hvilken Tid og under hvilke For— 
hold, ſtaaer tilbage at udforſke. Jeg har fundet Rognſakkene 

temmelig ſterkt udviklede hos et i September fanget Individ. 
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Hos os fan Talen ikke blive om Anvendelſen af denne Anvendelſe. 

Fiſt; hvor den forekommer i Mængde, nedſaltes den, efter at 

være ffilt ved Hoved og Indvolde. 

Jeg har truffet Ascaris gracilescens i temmelig betydeligt Stender. 

Antal i Bughinden, enkeltvis i Leveren, Rudolphi angiver 

desuden Scolex polymorphus ſom forekommende i Tarmekanalen. 

Lerncagtige Snyltedyr er det mig ikke bekjendt, at man har 

iagttaget hos den. 
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XVI. Gjeddernes Samilie. 

Gieddeſleegten (Esox Cuv.). 

Snuden langſtrakt, bred, ſtump, fladtrykket. Mellems 

fjæbebenene indtage omtrent en Trediedeel af Overfjæbens 

Rand, Overfjæbebenene den øvrige Stræfning; men de ſidſte 

favne Tænder, medens derimod de førfte ere forſynede med 

ſmaa Tænder. Underfjæben væbnet med een Rakke ſtore 

Tender; Plougſkjcerbenet, Ganebenene, Tungen, Svælgbenene 

og Ganebuerne med Tandkarder. Rygfinnen anbragt lige 

over Gadborfinnen. Kroppen og ſelv endeel af Hovedet veb— 

nede med ſterke og tydelige Skjel. 

84de Art. Den almindelige Gjedde (Esox Lucius Linn.). 

Hovedets Længde udgjør mere end 4 af Total- 

længden, og er næften dobbelt faa ftor ſom den 

ftørfte Højde. Øjet i Midten af Hovedets Længde. 

Underfjæben ftærft fremragende foranOverfjæben. 

Bugfinnernes Rod fun anbragt lidt foran Midten 

af Totallengden. Kroppen paa Siderne prydet 
* 
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med lyſe Pletter eller Striber. Finnernes Straa— 

letal er 

Rygf. 22; Bryſtf. 15; Bugf. 10; Gadborf. 20; Halef. 2). 
6 (21-23) (10-11) (18-21) 

Schonevelde, S. 44: Lucius. Synenymi. 

Pontoppidans Atlas I, 653: Esox Lucius. 

muͤllers Prodr. n. 419: Es. Lucius. 

SFovgaards Beſkr. over Bornholm, S. 66: Gjedde, 

Schade, Beſkr. over Mors, S. 205: den almindelige Gjedde. 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 137: der gemeine Hecht. 

Bloch, Fiſche Deutſchlands tab. 32. Afbildninger. 

Denne faa almindelige Fiſk har, ſaavidt jeg veed, kun et Benævnelfer. 

danſk Navn”). Allerede hos Harpeſtreng træffes Benæv— 

nelſen Gedde nn), og dette Navn er viſtnok gammelt⸗-nordifk; 

hvad jeg juſt ikke ſlutter deraf, at det gjenfindes i det Is— 

landfke r), men ſnarere troer at turde udlede af den Omſten— 

dighed, at det hos Svenſke og Norfke ligeſom hos os er det 

eneſte gjldende, og udenfor vort Norden kun ſynes at fore— 

komme i Skotland, hvor Fiſken hedder Gedd. 

Det, ſom i Gjeddens ydre Form meſt tiltrekker fig Op- Veſkrivelſe. 

merkſomhed, og ſom er fortrinligt betegnende for den, er den 

*) Finnernes Straaletal ſynes, med Undtagelſe af Bryſtfinner og Hale— 

finne, temmelig afvexlende, og ſkrider rimeligvis ud over de Grend— 

ſer, jeg ovenfor, efter egen Erfaring, har angivet. — Jovrigt kan 

her bemerkes, at det ikke for Tiden er mig muligt, at meddele noget 

ganſke paalideligt Artsmerke for den almindelige Gjedde, efterdi 

Slægtens øvrige (nordamerikanſke) Urter endnu ikke ere tilſtrek— 

keligt beſkrevne. 

++) J det veſtlige Jydland bliver dette imidlertid - næften ukjendeligt 

red Udtalen; det lyder nemlig Gajje. 

) Kogebogen Nr. 10. 

1 Da Island ingen Gjedder beſidder, forekommer det mig tværtimod 

troligere, at Navnet der er optaget af det Danſke. 
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meget langſtrakte, næften firkantede Krop og den lange, fladtryk— 

fede Snude, der, i Forbindelſe med Underkjebens ſtore Tender, 

giver den et afffræffende, noget krokodilagtigt Udſeende. 

Farven er paa Pandefladen et morkt Olivengront, paa 

Roggen graagron, Siderne lyſere, Bugfladen ſmukt mælfehvid 

eller emailleagtig. Ryggens og Sidernes graagronne Farve 

viſer hiſt og her et morkere eller lyſere Masſingſkjcer, der 

tildeels fremtreder ſom noget utydelige og afbrudte, ſmalle 

Leengdeſtriber, deels (nærmere Bugen) ſom rundagtige Platter. 

Rygfinnen, Gadborfinnen og Halefinnen olivenfarvede, tildeels 

med ſmaa, runde, forte Pletter; Bryſt- og Bugfinnerne lyſe 

med gult eller rødligt Sfjær. Øjets Pupille er ſortblaa, omgiven 

af en meget ſmal mesſingfarvet Ring. Hornhuden har en ſolv— 

farvet Grund, men er for en meget flor Deel ſpertet, og viſer 

endog tildeels Mæsfingffjær,, — Farven frembyder iovrigt endeel 

Afvexling efter Fiſkens Alder og Velbefindende: hos Unger paa 

fer til ſyv Tommers Længde har jeg iſtedetfor lyſe Pletter 

fundet ſmalle Tværbaand; jo bedre Fiffen er ved Magt, jo 

mere levende og ſmukke ere Farverne. 

Udmaalinger. 

Totalleengde: A 213“; B 73”; 

ſtorſte Højde (tæt foran Gadboret): A3“; B 1337”; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 15“; B 537; 

ſtorſte Tykkelſe (mellem Bryſt- og Bugfinnerne): A 2673 B 73 

ſtorſte Omkreds: A 84“; B 23/3 

Afſtand fra Underkjobens Spidſe til Gjallelaagets bageſte Rand: A 
54% B 253 

Afſtand fra Underkjcebens Spidſe til Nakken: A 4“; B 203%; 

Underkjebens Fremragning foran Overkjckben: A 3“/ B 3%; 

det opſpilede Gabs ftørfte Højde: A 33“ B 144%; 

det opſpilede Gabs ſtorſte Brede: A 237; B 7% 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 33“; B 153%; 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til forreſte Nœſebor: A 233%; 
B 83%; 
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ſterſte Gjennemſnit af forreſte Næſebor: A 14% 3; B 17"; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næfebor: A 14%; B 3%; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A 14/7; B 2% 

. Indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Neſebore: A 3 5 49 U 8 

Afſtand mellem bageſte Naſebor og Sjehulens forreſte Rand: A 

3 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Sjehulens forreſte Rand: A 

293“; B 1117; 

Ojehulens Leengdegjennemſnit: A 9“; B 5% z 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 74“; B 447; 

Sjets Hojdegjennemſnit: A 6477; B 347; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 132% 3 B 44%3 

Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 14“; 

B 43%; 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 
A 29%3 B 93/1; 

Afſtand fra e Spidſe til Rygfinnens forreſte Rand: A 

133%; B 5“ 

Rygfinnens W A 304“; B 104“ 3; 

Nygfinnens ſtorſte Højde: A 273%; B 10% 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 22“ ; B 10%; 

Bryſtfinnernes Længde: A 293“; B 10%; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden A 8“/; B 2%; 

Afſtand fra Underkjcebens Spidſe til Bü ünktie Rod: A 104”; 

B 30712 7 2 

2 i Længde: A 273““/; B 104“! ; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 7/3 B 21"; 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: A 

173““/3 B 33%; 
Gadborregionens Længde: A 5“ ; B 1977; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 2347"; B 8"; 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 2777; B 11/7; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 22“ B 8"; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 372“; B 144% ) 

Halefinnens Længde i Midten: A 18“; B 74%. 
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Hovedet er forholdsvis ftort, eller dog langt, idet dets 

Længde udgjor mere end 4 af Totallcengden. Siderne viſe 

fig fra Gjellelaagets bageſte Rand indtil Ojnene temme— 

lig ſterkt ſammentrykkede, og Sidefladerne konvergere i me— 

get ringe Grad nedefter men flet ikke fremefter, Hovedets 

Underflade er omtrent vandret; dets overſte Flade ſkraaner der— 

imod ned lige fra Nakken til Snudeſpidſen, ſvagere indtil 

Øjets forreſte Rand, men derpaa pluͤdſeligt noget ſterkere og 

med en ſvag Üdhulning eller Konkavitet. Hovedets Brede 

over Nakken udgjor omtrent 2 af dets Højde ſammeſteds. 

Snuden indtager neſten, eller dog henimod, Hovedets halve 

Længde; ifolge hvad allerede er bemeerket, at Hovedets Side— 

flader ikke konvergere i Retningen fremad, viſer den lige 

Brede med det ovrige Hoved, og tilſpidſer fig forſt lidt i En— 

den, for at danne en ſtump Afrunding. J Forhold til ſin 

Brede er den meget lav eller ſterkt nedtrykket, og faner derved 

et Slags Lighed med et Andenceb; dens Overflade er i Tværs 

retningen afrundet eller fladt-konvex. Leberne ere paa Over— 

kjceben meget fvagt udviklede eller ganffe rudimentere; ſterkere 

fremtræde de paa Underkjeben, ifær henimod Siderne. Under— 

kjeben viſer en meget mere tilſpidſet Form end Overkjeben, 

rager fortil temmelig betydeligt frem foran denne, men er til— 

lige ſmallere, faa at den paa Siderne optages af Overkjeben. 

Gabet meget ſtort; dets Højde, naar det opſpiles, ſtorre end 

Hovedets halve Længde; Mundſpalten nager omtrent til Oje— 

hulens forrefte Rand, Overkjebebenets bageſte Ende ftræffer 

fig endnu noget længere tilbage, og Underkjeebens Ledforbin— 

delſe falder bag Ojehulens bageſte Rand. Paa hvert Mellem— 

kjcbebeen har jeg talt omtrent femten, meget ſmaa, ſpidſe og 

lidt tilbagekrummede Tender i een Rakke, dog med en ſtor 

Afbrydelſe i Midten mellem de to Knogler; Overkjebebenene 

ere tandloſe, ſom ovenfor i Slegtskarakteren bemeerket, hvor- 

imod Underkjcebens Grene have en temmelig ſteerk Tandvebning. 
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Allerforreſt paa hver af Underkjcebens Grene findes omtrent 

en halv Suees meget fmaa Tænder (i Sterrelſe næften ſvarende 

til Mellemfjæbebenenes Tænder), anbragte i to Ræffer; dernæft 

folge omtrent et Dufin flørre Tænder, ſiddende i een Rekke temme— 

lig ner hverandre; og endelig optages de ovrige 2 af Underkjcebens 

Rand paa hver Side af et Duſin ſerdeles ſtore, neſten lige og lodret— 

ſtillede, ſammentrykkede eller tveæggede, temmelig vidt adſtilte Ten— 

der; tildeels ere Tænderne i Underkjceben bevegelige. Saavel 

i Overs ſom Underkjeben findes bag Tænderne et lille Kjebe— 

fejl; i Overkjeben ftræffer det fig mod Siderne lidt udover 

Overkjebebenenes frie Fremtreden, i Underfjæben omtrent til de 

nys omtalte ſtore Tænder. Plougſkjerbenet, ſom fortil 

udvider fig noget (juſt ikke Tformigt, men ſnarere kolleformigt, 

eller ſaaledes, at det fremſtiller en Pyramide, hvis Grundflade 

er vendt fremad), viſer fig i hele fin Üdſtrekning bedeekket med 

Tænder, der paa den forreſte Deel ere meget ſtore, men efter— 

haanden aftage i Retningen bagud, indtil de neſten blive umer— 

kelige. Tendernes Antal er meget ſtort (viſtnok et Par Hun— 

drede), men de kunne ikke retvel tælles med Nojagtighed, efterdi 

de ere anbragte meget tæt ved hverandre, uden at danne regel; 

mæsfige Rakker; de ere, idetmindſte alle de ſtorre fortil, be— 

vegelige, eller kunne lægges ned (ved Tryk) og rejſes i Vej— 

ret (ved Elaſtieitet )!. Ogſaa de langſtrakte og ſmalle Gane— 

been ere tæt bedakkede af en Tandkarde. Jeg har paa 

hvert Ganebeen kunnet ffjælne ſyv Lengderckker af Tender, 

hver beſtaaende af 30 til 40 eller endog flere Tender, og 

Tandantallet paa begge Ganebeen ſynes altſaa omtrent at 

kunne anfættes til 500; den inderſte Tandrakke beſtaaer af 

de ſtorſte Tænder, og Storrelſen aftager gradevis i Retningen 

udad men tillige i Retningen bagud. Alle Tænderne ere bes 

vegelige, eller kunne lægges ned, dog ikke ſaaledes ſom paa 

Plougſkjcrbenet, lige bagud, men i en fkraa Retning indad og 
lidt bag. Den fra Underkjœben vel adſkilte, tynde, brede og 
Danmarks Siffe, III. 16 
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flade, fortil lige afffaarne eller endog lidt udrandede Tunge 

har ligeledes paa Midten af dens bageſte Deel en ſmal, for— 

til tilſpidſet Tandkarde, og endvidere findes Tandkarder paa— 

den Middelrakke af Knogler, til hvilken Gjellebuerne ere hef— 

tede: tilſammen altſaa paa Tungen og i Fortſettelſe med 

denne en Længderæffe af fire Tandkarder, af hvilke den anden 

indtager den ſtorſte Strekning, den ſidſte er den mindſte; Ten— 

derne ere færdeles ſmaa mog tetſtillede, og deres Antal altſaa 

meget betydeligt: Paa Svelgbenene i Overkjeben viſer 

ſig paa hver Side to langſtrakte, noget ovale Tandkarder; i 

Underkjcben paa hver Side een, meget langſtrakt, trianguler, 

fortil ſterkt tilſpidſet Tandkarde; og disſe to Karder i Under— 

fjæben ligge tet op til hinanden, og ere ved Hud ſaaledes 

ſammenbundne, at de neſten ligeſom kun fremſtille en eneſte; 

Svalgtenderne ere iovrigt ſmaa og talrige. Neſeborene 

ere anbragte meget langt tilbage ner Sjehulerne, og have en 

temmelig betydelig Storrelſe; hos det forreſte Par, ſom over— 

gaaer det bageſte i Storrelſe, er Lengdegjennemſnittet det 

ſtorſte, hos det bageſte Hojdegjennemfnittet; indbyrdes adſkilles 

de blot ved en ſmal Hudſtrimmel; hos det forreſte iagttages 

intet Spor til Udvidelſe af Randen, hos det bageſte træder 

derimod den forreſte Rand lidt i Vejret ſom en Kam. Oj— 

nene, ſom findes anbragte omtrent i Midten af Hovedets Længde, 

men tillige ere hojtſtillede med den overſte Rand i Pandefladen, 

have ingen betydelig Storrelſe; de viſe forreſteni denne Henſeende 

den ſedvanlige Aldersforſkjcellighed, idet Øjnene hos ſmaa 

Individer forholdsvis ere ſtorre end hos ældre. Hos Gjedder 

af henimod en Alens Storrelſe indeholdes Ojehulens Lengde— 

gjennemſnit ſyv Gange og derover i Hovedets Længde, Oje— 

hulen er af noget oval Form, og overgager ikke Øjet ſonder— 

ligt i Storrelſe. Ojelaage viſe ſig ikke, ligeſaalidt ſom 

Fidthud foran Øjet. Kinden har en ikke ubetydelig Udſtrek— 

ning. Pandens Brede mellem Øjnene overgager hos ſtorre 
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Individer Øjehulens Længdegjennemfnit meget (en halv Gang 

eller mere), men ſtaaer derimod hos ſmaa Individer tilbage 

for dette. Hovedets Overflade er forſynet med mange, meget 

ſtore og ſterkt iejnefaldende Udforingsaabninger for Slimka— 

naler: et Par iagttages ſaaledes omtrent paa Midten af. 

Snuden, et Duſin paa Panden mellem Ojnene og tet bag 

disſe, fer eller fyv paa hver Side langs Sjebenenes Klæde, 

fire eller fem paa hvert Forgjellelaag og omtrent ligeſaa 

mange paa hver af Underkjcebens Grene. Gjellelaagene 

ere forholdsvis temmelig ſmaa, og lukke Gjellehulerne temme— 

lig ufuldkomment bagtil. Gjelleſpalterne meget ſtore, 

bagtil og foroven kloftede omtrent i Linie med Øjets overſte Rand 

(men flet ikke indſkaarne fremad i Pandefladen), fortil og forneden 

kloftede omtrent til forreſte Næeſebors forreſte Rand; hvad dog, fordi 

Gjellehudene fortil ligge korsvis over hinanden ligeſom en Kappe, 

viſer fig mindre tydeligt. Gjellebuerne ere meget ſterkt 

ſammenbojede vinkelagtigt, eller næften ſammenfoldede ligeſom 

en Foldekniv; paa den mod Mundhulen vendte Side favne de 

aldeles Forleengelſer, hvorimod de ſammentrykkede Gjelleknogler 

ſaavel paa den indre ſom ydre Flade ere væbnede med et me— 

get ſtort Antal Tender“). Det inderſte Par Gjellebuer er tilvoxet 

med fin overſte Deel og med Vinkelen, faa at kun en forholds— 

vis lille Spalte forneden er aaben. Den ydre Rand af Svelg— 

benene i Underkjceben er tandvebnet ligeſom Gjellebuerne. 

Ydre Spor til en Bigjelle findes ikke. Gjelleſtraa— 

lernes Antal er i Regelen fjorten, hvilke ere fordeelte lige— 

ſom i to Grupper, idet de otte forſte ere adſkilte fra de fer 

ſidſte ved et noget ſtorre Mellemrum, end det, hvorved de 

nermeſte Stragler indbyrdes adſtilles. Stundom træffer man 

+) Naar disſe føjes til de ovenfor omtalte, paa de forſkjallige Knogler 

anbragte Tender, beløber den hele Summa fig visſelig til flere end 

tre Tuſinde Tender. 

16” 
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fjorten Gjelleſtraaler paa den ene Side, men kun tretten paa 

den anden. De pderſte Straaler ere ſabeldannede, men de folgende 

aftage efterhaanden faa ſteerkt i Brede, at de næften faae Form 

af krummede Borſter; derimod aftage de kun ubetydeligt i 

Længde, efterſom den fjortende endnu har 2 af den forſtes 

Sterrelſe. 

Kroppen er af en meget langſtrakt, neſten liniedannet 

Form, temmelig ſterkt ſammentrykket med flade Sider, med bred 

og flad, eller dog kun lidet hvælvet Ryg og med flad Bug; et 

Gjennemſnit af Kroppen fremſtiller derfor neſten en langſtrakt 

Firkant med afrundede Hjørner. Hojdens Forhold til Tykkel— 

ſen er temmelig forffjælligt efter Individernes Alder, Fedme 

o. ſ. v. Forſt ved den meget langt tilbagerykkede Ryg- og 

Gadborfinne aftager Højden kjendeligt, ja ſterkt, og den forte Hale 

er ligeſom uden Overgang afſat fra Kroppen, og har ikke Halo— 

delen af dennes ſtorſte Højde. Rygfinnen begynder omtrent 

med den ſidſte Trediedeel af Totallcengden; dens Længdeftræf- 

ning, ſom kun er ubetydeligt ſtorre end dens ſtorſte Højde, ud— 

gjør mere end z men mindre end 1 af Totallcengden. Formen 

uregelmasſigt-⸗firkantet; forſte Straale meget lille, kun af an— 

den Straales halve Længde og tæt forenet med denne; anden 

Straale har omtrent 3 af tredie Straales Længde, tredie 

Straale 2 af fjerdes Længde, fjerde 2 af femtes Længde og 

femte & af ſjettes Længde; ſjette er fun lidt kortere end ſy⸗ 

vende, ottende og niende, der ere de leengſte og indbyrdes om— 

trent lige lange; de folgende aftage raff; den ſidſte er i Længde 

omtrent lig med den anden, og har mellem 3 og i af den 

ſtorſtes Længde, De fer forſte og ofte ogſaa den ſidſte Straale 

ere ukloftede, de mellemliggende ſvagt kloftede “). Bryft— 

*) Det er temmelig vanſkeligt, med Sikkerhed at tælle Straalernes 

Antal hos Gjedden, iſer hos friſke Exemplarer, fordi alle 

Finnernes forbindende Hud er meget tyk, fordi Rygfinnens og 
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finnerne, ſom ere tilheftede i Bugfladen, med deres forreſte 

Rand et Stykke foran Gjellelaagets bageſte Rand, have en 

temmelig ubetydelig Storrelſe, idet deres Længde indeholdes 

henimod ni Gange i Totallængden. Forſte Straale lidt kor— 

tere end anden, anden end tredie; tredie til femte de lengſte; 

de tre ſidſte forholdsvis meget korte; forſte og ſidſte udeelte, 

de øvrige kloftede. Bugfinnernes Rod er tilheftet om— 

trent i Midten af Totallengden, eller dog kun lidt foran denne. 

J Længde, Brede og Form ſtemme de paa det Nermeſte med 

Bryſtfinnerne; anden og tredie Straale de lengſte, dog kun 

lidt længere end forſte og fjerde; forſte og ſidſte Straale enkelte. 

Afſtanden mellem Bugfinnernes Spidſe og Gadboret findes 

individuel Afvexling underkaſtet, men er altid mindre end Bug: 

finnernes Længde. Gadborfinnens ſtorſte Hojde endeel 

ſtorre end dens Lengdeſtrœkning, hvilken ſidſte indeholdes om: 

trent elleve Gange i Totallcengden; Formen uregelmasſigt— 

firkantet. Gadborfinnen begynder lidt bag Rygfinnens Begyn— 

delſe, men ophører lige under dennes ſidſte Straaler; begge 

nage de neſten med Spidſerne af deres Straaler Halefinnens 

Rod, naar de lægges ned. Straalerne tiltage og aftage gra— 

devis næften i ſamme Forhold ſom hos Rygfinnen. Hale— 

finnens ſtorſte Længde indeholdes lidt mere end fer Gange 

i Totalleengden, og denne Finne er altſaa af Middelſtorrelſe; 

dens bageſte Rand dybt indffaaren, faa at dens Længde i 

Midten kun, eller næppe, udgjor Halvdelen af dens ſtorſte 

Længde; den yderſte Straale paa hver Side enkelt, de mellem— 

liggende kloftede; foroven har jeg fundet ſyv, forneden fer 

Støtteftraaler. E 

Sidelinien er temmelig vanffelig at bemerke: den 

Gadborfinnens forſte Straaler ere meget ſmaa og tetſtillede, og 

endelig fordi det ved de fleſte af Finnerne ofte er vanſkeligt at 

beſtemme, om de ophøre med een til Roden kleftet Straale, eller 

med to enkelte. 
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ſtrekker ſig imidlertid i en omtrent vandret Linie fra Skul— 

deren til Halefinnen, og er i den ſtorſte Deel af denne Strek— 

ning meget nærmere Ryglinien end Buglinien; forſt mod En— 

den af Ryg- og Gadborfinnen viſer den fig midt imellem begge 

Linier. 

Ikke blot Kroppen er ſkjceldekket, men ogſaa det Overſte af 

Gjellelaagsſtykket og Forgjellelaaget, ſamt Kinden til omtrent un— 

der Pupillens bageſte Rand. Derimod er den forreſte Deel af Stru— 

ben, ſom ſkjules under Gjellelaagenes Hud, uden Skjcl. Skjel— 

lene ere temmelig ſmaa, tynde, regelmesſigt taglagte. Fra 

Sidelinien til Rygfinnens forreſte Rand har jeg talt elleve eller 

tolv Sfjælræffer, fra Sidelinien til Bugfinnernes Rod tretten 

eller fjorten, langs Siderne henimod 120. De ſtorſte Skjel 

findes paa Ryggen tæt bag Nakken; hos et Individ af 21 

Tommers Længde havde enkelte af disſe fire Liniers Lengde— 

gjennemſnit og omtrent ligeſaa ſtort Bredegjennemſnit, andre 

vare endog fer Linier lange, men kun halvt faa brede.  Næft 

efter disſe i Storrelſe folge Halens Sfjæl, ſom have en lang— 

ſtrakt eller oval Form; længer fortil paa Siderne af Kroppen 

ere Sfjællene noget kortere, men nærme fig i Form mere det 

Kredsrunde. Skjellenes Vaxtſtriber ere fine, talrige og tem— 

melig uregelmesſigt anordnede. Den forreſte Deel af Skjel— 

lene viſer i Almindelighed en Vifte, hvilken dog kun beſtaaer 

af tre Straaler ). 

*) Richardſon udhaver (Fna. boreali-americana III, 128) ſom 

Egenheder, hvorved den nordamerikanſke Es. Estor adſfkiller fig 

fra nærværende Art, at SFjællene ere af ligeſtor Længde og Brede, 

og at Viftens midterſte Straale er den ſmalleſte. Men ogſaa hos 

den almindelige Sjedde ere en ſtor Deel af Skjellene temmelig 

kredsrunde (ſom ovenmeldt de paa Kroppens Gider fortil o. ſ. v.), 

og hos mange har jeg fundet Viftens mellemſte Straale ſmallere 

end Sideſtraalerne. 
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Bughulens Længde udgjør omtrent 5 af Totallængden ; e 

dens indre glade udkledes af et perlemoderfarvet Overtrak, 

ſom dog ikke er ligeligt fordeelt, men adſkillige Steder ſavnes, 

eller er fua tyndt, at Mufkellagenes Farve viſer ſig. Den 

udftrafte Tarmekanal fra Spiſerorets Begyndelſe til Gad— 

boret er omtrent lig med Totallengden, eller dog kun ubetyde⸗ 

ligt kortere end denne (omtrent tyve Tommer hos et Individ 

paa 21 Tommer). Spiſeroret viſer fig iſin ydre Form faa lidt 

forſtjeelligt fra Maven, at Grendſerne mellem begge vanſke— 

ligt kunne beſtemmes, for de aabnes; man ſeer da, at Spiſe— 

roret er forſynet med ti eller elleve ſkarptfremtredende Lengde⸗ 

folder, medens Maven har fjorten eller femten mere ſtumpe 

og bolgeformigt krummede; tillige er den ſidſte lidt længer end 

den forſte (de forholde fig omtrent ſom fer til fem); Maven 

har Form af en langſtrakt, i Bunden aaben Sek (uden ſer— 

ſkilt afſat Portnerdeel). Tarmen, der har ſin ſtorſte Vidde 

i Begyndelſen, og ſiden gradevis aftager, lober forſt lige fremad 

til Enden af Bughulen, bøjer fig derpaa tilbage, og gaaer 

i lige Linie til Gadboret. Den ſtorſte Deel af Tarmen er 

meget tynd; Spor til Blindtarme ved Portneren viſe fig 

aldeles ikke. Leveren ganffe liggende paa venſtre Side, lang— 

ftraft, ſtcerkt ſammentrykket og flad, i begge Ender bredt af— 

rundet og neſten lige bred, ikke egentlig kloftet i Lapper, men 

kun ved Furer ligeſom afdeelt; den er forſynet med en temme— 

lig ſtor Galdeblere. Milten, ſom ligger tet op til 

Mavens bageſte Ende, hvor den gaaer over i Tarmen, er tem— 

melig flor, bred, fladtrykket, fortil afſkaaren og tillige lidt 

indhulet, bagtil lidt ſmallere og afrundet, eller har med andre 

Ord neſten Hjerteform. Svommebleren meget lang— 

ſtrakt, ſmal, eylindriſk, i begge Ender afrundet. . 

Mellemkjœbebenet meget lille, vidt adſkilt fra det ee 

paa den modſatte Side ved det brede, flade og tynde Sigte— 

been; det indeholdes fire Gange eller derover i Overkſcebebenet⸗ 
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Længde; Formen uregelmæsfigt trianguler. Overkjebebe— 

net langſtrakt og ſmalt, bagtil dog endeel bredere end fortil 

og tillige tvedeelt, eller forſynet med en tynd Biknogle, ſom 
har mere end Halddelen af Hovedknoglens Længde. Under: 

fjæbens ſtorſte Højde indeholdes neſten fire Gange i dens 

Længde, og Formen er altſaa meget langſtrakt. Ojebenene, 

hvis Kjede beſtager af fem Sthykker, ere ſmaa og tildeels tem— 

melig tynde, faa at de ligeſom tabe fig eller gage over i Hu— 

den; det forſte er det leengſte (næften ligeſaa langt ſom de 

andre tilſammen), men tillige det tyndeſte og forholdsvis mes 

get ſmalt, næften baanddannet; det andet er tykkere, af en 

uregelmesſig langſtrakt-firkantet Form; de tre ſidſte meget ſmaa, 

men i Forhold til Storrelſen temmelig tykke, gradevis afta— 

gende i Brede. Panden og Isſen ere ikke blot flade og 

ganſte uden Kjol, men ſelv fra Øjnene af konkave eller udhulede; 

ogſaa findes kun en meget lille Kjol paa Baghovedets bage— 

ſte Flade. Nakkens Sidekjole ere betydeligere, og Vortebene— 

nes Fremragninger bagtil ere ſerdeles ftærft udviklede. For— 

gjellelaaget lille men tykt, kun i ringe Grad halvmaa— 

nedannet eller bøjet (og den nederſte Green altſaa neſten 

ganſke forſvindende), tilſpidſet i begge Ender, dog iſer forneden. 

Gjellelaagsſtykket er ſtort, med ſtorre Længde- end Hojde-⸗ 

gjennemſnit, af en temmelig regelmæsfig, firkantet Form, for— 

til noget tykt og ſterkt, bagtil tyndt og neſten hudagtigt. 

Undergjellelaaget, ſom foroven tildeels bedeekkes af Gjel— 

lelaagsſtykket, har en meget langſtrakt og ſmal Form, med 

den bageſte-nederſte Vinkel afrundet, den forreſte-»verſte uddra— 

gen til en ſterk, under Gjellelaaget ſkjult Torn. Mellem⸗ 

gjellelaaget lille, kun omtrent af Forgjellelaagets halve 

Længde, men tykkere end dette, af en uregelmæsfig, noget oval 

Form. Overſkulderbladet er ſerdeles bredt, men tillige 
ſerdeles tyndt, ganffe ſtjclagtigt, paa den ydre Side konvext, 
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paa den indre udhulet, uden nogen ret iojnefaldende Kloftning 

fortil, Underſkulderbladet langfiraft, ſmalt, fladt, bagtil 

bredere, aaredannet. Den ravnenæbdannede Fortſet— 

telſe kun beſtagende af een Knogle, der omtrent har Form ſom 

et Ribbeen. Overarmbenet langt, tyndt, temmelig ſvagt 

udhulet paa den indre Side, neſten retvinklet; Vinkelens overſte 

Been ikke halvt faa langt ſom det nederſte, ſmalt og ſteerkt— 

tilſpidſet. Jeg har fundet Rygraden beſtaaende af 62 Hvirv— 

ler“), af hvilke de 24 ſidſte vare Halehvirvler. Biribbe— 

nene ere ſterkt udviklede. 

Det er bekjendt nok, at Gjedden hører til de ſtorſte 

Ferſkoandsfiſke. Den nager en Længde af omtrent to til tre 

Alen, eller vel endog noget derover, og en Vægt af flere Lis— 

pund.” Dog feer man kun ſjeeldent Gjedder af ſaadan Stor— 

relſe nk), og de ældre Beretninger om Gjedder af flere Hun— 

drede Aars Alder“), flere Hundrede Punds Vegt og ni til 

ti Alens Længde kunne viſtnok uden Betenkning erflæres for 

Fabler. 

Gjedden har en meget vid Üdbredelſe: den forekommer 

i den allerſtorſte Deel af Europa fra det nordligſte Skandi— 

*) Nogle Forfattere angive 60, andre 61 Hvirvler, og Tallet ſynes 

altſaa noget foranderligt. 

*) En meget gammel Fiſker i Seden ved Odenſe-Aa fortalte mig, at 

den ſtorſte Gjedde, han nogenſinde ſelv havde fanget, kun vejede 

22 Pund, men at der dog ſtundom i Egnen fangedes Gjedder af indtil 

to Lispunds Vegt. Pennant anmerker, at den ſtorſte Gjedde, 

han har hort tale om i England, vejede 45 (engelſke) Pund. 

Efter Narrell har man i de ſkotſke Søer fanget Gjedder paa 35 

Pund, „og nogle af de irſke Søer ſiges at have frembragt Gjed— 

der paa 70 Pund”. 

) Dog har allerede Francis Bacon (History of Life and Death) 

udtalt den langt fornuftigere Mening, at Gjedden ikke nager over 

40 Aar. 

Storrelſe. 

Sorekommen. 
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navien til Italien“), eller gjennem henimod 30 Bredegrader; 

men endnu langt betydeligere angives dens Üdbredelſe i Oſt og 

Veſt, da den er hyppig i en ſtor Deel af Nordamerika, og 

ſiges at forekomme i det nordlige Aften. 

Hos os findes den vel i neſten enhver So og Aa, ja ſelv i 

Grofter; i Danmarks nordligſte Indſo, Gaarbo-So, ner Sand— 

flugten, har jeg truffet ſtore Gjedder. Den fanges ligeledes 

hyppigt paa fine Steder i Oſterſoen, og gaaer paa Iydlands 

Oſtkyſt, ligeſom i det nordlige Fyen og Sjælland, fra det ferffe 

Vand ud i Fjordenes brakke. 

Zevemaade. 

Noring. 

Gjedden er en eenſom og uſelſkabelig Fiſk, ſom aldrig for— 

ener fig i Stimer, ikke engang i Legetiden ““). Uagtet den be— 

ſidder en ikke ubetydelig Hurtighed, hvilken den til Ex. viſer, 

naar den ſom en Pil ſkyder frem paa fit Bytte: faa tilbringer 

den dog ſin meſte Tid i Rolighed og Skjul, lurende pas den 

tilfeldige Nermelſe af andre Dyr; ſtundom ſtrejfer den imidlertid 

omkring, for at opſoge disſe. Til fit Opholdsſted vælger den 

ofteſt Steder med ringe Dybde, bevorede med Siv o. ſ. v.; 

men mod Hoſten føger den dog ſtorre Dybder. Den er ſejig— 

livet, og kan derfor baade godt transporteres levende og længe 

holdes i Hyttefade. — Naar Gjedden fra det ferſke Band 

gaaer ud i Brakoand, ffal den i Begyndelſen, efter hvad Fi— 

ſkere have fortalt mig, „blive ligeſom drukken, ligge og velte 

fig paa Siden, og kunne tages med Hænderne”. 

Som almindeligt bekjendt, er Gjedden overmaade graadig 

og rovbegjærlig, og dens Føde derfor ſerdeles mangfoldig. 

Den forteerer ikke blot alle Fiffe, ſom den er iſtand til at faae 

Bugt med — og dens ſtore Gab og frygtelige Tandvebning 

*) Kun paa den pyrenciſke Halvø ſiges den at ſavnes. 

) Maaſkee gjør dog Yngelen under visſe Omſtendigheder Undtagelſe 
fra denne Angivelſe. 
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give den i faa Henfeende betydelige Fordele, og tillade den 

at nedfluge Fiſke, der fun lidt ftaae tilbage for den felv i 

Størrelfe — men den forſmager heller ikke Frøer, Rotter og 

Mus, Aadſel og ſelv Plantefode. Kun Aborren, Hunde— 

ſtejlen o. ſ. v. have i deres ſterke Pigſtraaler et, dog ikke 

altid betryggende, Bærn mod den. Er et Bytte flørre, end 

at den ganfke kan nedfluge det, lader den fig nøje med at ſluge 

dets forreſte Deel, medens den bageſte Deel rager frem af Ga— 

bet, indtil Gjedden ved fin hurtige Fordojelſe ſnart feer fig iſtand 

til ogſaa at indlemme denne i ſin Organisme. Man finder, 

iſer hos ældre Skribenter, Fortællinger nok om dens dumdri— 

flige Angreb paa Svaner, Hunde og Rave, ja ſelv paa Mul— 

esler og Menneſker; uden at tillægge disſe nogen ubetinget 

Tillid, bliver det dog fuldkomment ſikkert, at e er en 

Rover af forſte Rang”). 

Gjedden forplanter fig tidligt om Foraaret, dog med no- Corplantning. 

gen Forſkjcllighed, efterſom Iſen forſvinder tidligere eller ſil— 

digere; i Almindelighed fra Slutningen af Marts“ ). Den 

ſoger dertil ſmaa Ager med plantebevoxet Bund, overſvommede 

Enge *), eller Bugter med Siv og Bendeltang. Imod den 

almindelige Regel lege de yngre Individer tidligſt, de ſtorſte 

ſidſt, og Legetiden vedvarer omtrent ſex Uger, eller ind i Be— 

gyndelſen af Maj. Gjedder paa en halv Alens Lengde eller 

lidt derover kunne allerede forplante fig. Hunnen, ſom ſed— 

vanligt folges af to til tre Hanner, kommer altid noget for 

*) Middelalderens Adel har oftere laant Navn og Skjoldmerke af 

denne Fiſk. Foruden vore egne Sjedder, vil jeg kun bringe den 

af Shakeſpeare — ſom et Inſekt i Rav — opbevarede Sir 

— Thomas Lucy (Juſtice Shallow) i Erindring. 

++) J ſydligere Egne allerede i Februar. 

) 3 faa Tilfalde gaaer en betydelig Deel af Legen tabt, naar Van— 
det hurtigt falder. 
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disſe, og overgager dem betydeligt i Storrelſe. Under ſelve 

Legningen ſtiller en Han fig paa hver Side af Hunnen, en 

tredie under Bugen; er endnu en fjerde tilſtede, ſoger den ſin 

Plads over Hunnens Ryg. Efter at Hunnen nogen Tid har ſtaaet 

ſtille, medens Hannerne gnide fig op ad den“), bevæger den 

ſig en lille Strekning, men ſtager atter ſnart ſtille, for at 

Legningen kan begynde paany. Rognen, ſom er gul eller gul 

grøn, affættes paa Vandplanterne. Bloch har beregnet, at 

en Hungjedde paa fer Pund indeholdt over 136,000 Rognkorn; 

disſe ere af Storrelſe ſom Knappengalshoveder. J ſtille og 

varmt Vejr ſiges Angelen at udvikle fig af Bggene allerede i 40 

til 48 Timer Hartman). Den voxer hurtigt; i ct Par Maa— 

neder nager den en Længde af fire til fem Tommer. Under 

gunſtige Omſtendigheder bliver Gjedden (efter Bloch) inden 

Uolobet af det forſte Aar otte til ti Tommer lang, i det andet tolv 

til fjorten, i det tredie atten til thve. Efter at have naaet 

denne ſidſte Storrelſe, ffal Gjedden, ifølge Jagttagelſer anſtil— 

lede i Englang (Jarrell I, 385), i fer til ſyv paa hinan— 

den folgende Aar kunne tiltage aarligt fire Pund i Vægt, 

naar den fager tilſtrekkelig Nœring. J e Legetiden antager 

Gjeddens Farve ſtorre Skjonhed og Liv, end den ſedvanligt 

beſidder, idet den graa Farve gaaer over til Grønt, de bleggule 

Pleœtter blive guldgule, Gjellelaagene tildeels orangefar— 

vede o. ſ. v. 

Gjedden har et hvidt, faſt og ret velſmagende Kjod, hvis 

Nydelſe dog ved de mange Smaabeen (Biribbeen) forringes 

noget; det anſees for let fordejeligt og ſundt, faa at det endog 

kan tilſtedes Syge eller Svagelige. De unge eller middelſtore, 

*) Saaledes er Ekſtroms Angivelſe. Jeg har hos andre Forfattere 

fundet den Paaſtand, at Hannen ikke berører Hunnen. Selv har 

jeg ikke haft Lejlighed til at iagttage Forholdet, 
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Gjedder ere ſaavel mere velſmagende fom lettere fordojelige 

end de gamle”). Hvor man favner Afſetning for den ferfke 

FUE, kan den ved Saltning, Tørring eller Rogning længe op— 

bevares, uden, ſom man paaſtaaer, at tabe fin Velſmag. — 

Gjedder fra rindende Vand ere i Regelen mere velſmagende 

end de fra ſtilleſtaaende; Hunnerne foretræffes for Hannerne; 

dog de Gjedder, hvis Nering i nøgen Tid for en ſtorre Deel 

har beſtaget af Smalt, ſiges derved at blive af en fortrinlig 

Beſkaffenhed. Gjedden bliver hurtigt tidig, efter at den har 

ophørt at lege, og holder fig ſaaledes, indtil Legetiden atter 

vender tilbage. 

Blandt Fiſtene har Gjedden viſtnok fin værfte Fiende i fin 

egen Art, idet de ſtore fortære de mindre; hvorvel ogſaa Abor— 

ren til Ex. ikke ſtaaner de unge Gjedder. Af Indvoldsorme 

nærer den et ret betydeligt Antal. J Maven træffes Distoma 

tereticolle Rud. og Dist. appendiculatum “); i Tarmekanalen 

Cucullanus elegans Zed., Ascaris Acus BI., Echinorhynchus 

angustatus Rud. og Ech. ovatus Zed., Distoma Campanula 

Dujard. og endelig i ſtor Mængde og meget ſedvanligt Triæ- 

nophorus nodulosus Rud. **); i Bughulen Ascaris adiposa 

Schr., i Urinblæeren Distoma folium Olf.; Diplostomum cla- 

vatum Nordm., ſom dog vel kun er et Üdviklingstrin, fore— 

kommer i Øjet. — Paa Gjellerne og i Mundhulen findes 

*) En Gjedde, ſpakket med Sardeller og ſtegt paa Spid, angives af Bloch 

ſom en ſtor Lekkerhed. Og Iſaac Walton ſlutter en udførlig 

Anvisning til at ſtege en Gjedde paa Spid med følgende Ord, der 

give et dybt Indtryk af denne Rets Fortraffelighed: this dish of 

meat is too good for any but anglers or very, honest men; 

and I trust You will prove both, and therefore I have trusted 

You with this secret. : 

*) En ubeftemt Bendelorm er ogfaa funden i Maven. 

*) Den findes ogſaa i Leveren ſom Hydatide. 

Siender. 
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jævnligt en Fiſtei gl (Hæmocharis geom etra). Ergasilus Sieboldii 

Nordm. og Argulus foliaceus har jeg truffet paa Gjellerne, 

den ſidſte dog kun een Gang. Endvidere forekommer Lernæo- 

cera esocina Burm, paa Gjeddens Gjeller, hvilken jeg dog 

ikke hos os har iagttaget. Til fine Tider ſkulle dræbende epi— 

demiſke Sygdomme finde Sted blandt Gjedderne. 
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Sornfitfetlægten (Belone Cuv.). 

Legemsformen meget langſtrakt, tynd, trind. Mellem— 

kjcebebenene, ſom danne hele Overkjaebens Mundrand, og Under: 

kjceben ſterkt fremragende og tilſpidſede til et langt Neeb. Ten— 

der kun paa Mellemkjcebebenene og paa Underfjæbens Grene 

i flere Rækker, ſamt paa Svelgbenene, hvor de danne Karder “). 

Iſtedetfor Næſebore en triangulær Grube. Skjellene kun 

lidet ſynlige, med Undtagelſe af en noget fremragende Længderæffe 

paa hver Side langs Bugfladen. Rygfinnen lige over Gadbor— 

finnen, ligeſom denne enkelt eller udeelt. Ingen tydelig Sides 

linie. Knoglerne af en ſmuk, grøn Farve. Svelgbenene 

i Underkjceben fammenfmæltede til et Styffe. Svommeble— 

ren tillukket, uden Luftgang. 

Söde Art. Den almindelige Hornfiſk (Relone rostrata 
Fab.). 

Hovedets Længde indeholdes hos vorne Indi— 

vider omtrent fire Gange, den ſtorſte Heide om— 

trent tolv til ſexten Gange i Totallengden. Over: 

fjæben ved Roden noget hvælvet. Underkjeben be⸗ 

tydeligt længer end Overkjeben. Kjebernes Ten⸗— 

der ſmaa, ſelv den ſtorſte Rekke. Gjellelaags— 

*) Ikke Brolagning (pavé), ſom af Cuvier angives, 
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ſtykket af omtrent ligeſaa ſtor Længde ſom Højde. 

Sidernes af Skjel dannede Kjol forſvinder, for 

den nager Halefinnens Rod (omtrent ved Gadbor— 

finnens Ophor). Halefinnen bagtil ſterkt kloftet. 

Finnernes Straaletal er 

Rygf. 1s; Bryſtf. 13; Bugf. 7; Gadborf. 21; Halef. 3). 
(17-199 (12-13) (13-22) i 

Schonevelde, S. 11: Acus marinus. 

Worm, Muſeum S. 265: Acus vulgaris. 

Ole Borch i Act. med. haun. II, 149: Acus marinus. 

Pontoppidan, Atlas I, 653: Esox Belone. 

muͤller, Prodr. n. 420: ESox Belone. 

Olavius, Beſkr. over Skagen, S. 167: Esox Belone eller 

Hornfiſk. ; 

Aagaard, Beſkr. over Thye, S. 41: Hornfiſk. 

Bing, Beſkr. over Lesee, S. 158: Hornfiſk. 

> Schade, Beſkr. over Mors, S. 205: Hornfiſken. 

Zofman, Tidsſkr. f. Naturv. II, 362: Hornfiſken. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 137: Hornhecht. 

Faber, Islands Fiſche S. 152: Belone rostrata. 

Ascanii Icon, tab. VI. Bloch, Deutſchlands Fiſche tab. 33. 

*) Idet jeg udkaſtede ovenſtaaende Artsmerke for vor Zornſiſk, havde 

jeg kun Lejlighed til at ſammenligne den med cen fremmed (ſyd— 

amerikanſk) Art. — Hvad Finnernes Straaletal angager, da an— 

gives det hos de forfrjællige Forfattere temmelig afvigende; uag— 

tet Zællingen hos nærværende Art ev endog ufædvanlig let, kun 

Halefinnen undtagen. Men der ſynes virkeligt ogſaa at finde en 

temmelig betydelig Afvigelſe Sted i Straaletallet af Ryg- og Gad— 

borfinnen; hvorimod jeg mener, at Angivelſen af fer Straaler i 

Bugfinnerne (Faber og Parrell) kun grunder fig paa Fejltelling. 

Bed at beſtemme Grandſen for Afvigelſerne, har jeg blot taget Hen— 

ſyn til mine egne Erfaringer. Flere Forfattere angive ſexten Straa— 

ler for Rygfinnen og 22 (Bloch endog 23) for Gadborfinnen. 
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Denne Fiſks Synonymi er uden alle Vanſreligheder. Kun vil jeg 

bemerke, at det Træfnit, Worm paa ovenanforte Sted føjer til fin Text, 

er af den Beſkaffenhed, at man maaſkee kunde være i lidt uvished, om han 

afbilder en Belone eller en Scomberesox, hvad dog viſtnok kun beroer paa 

en Mangel af Nojagtighed hos Kunſtneren. Uagtet det ſyſtematiſke Arts— 

navn, Faber tildeler nærværende Fiſk, er meget uheldigt valgt, idet det 

pasſer paa alle Slægtens Arter: har jeg dog troet at burde beholde det, 

ſom ældre end det af Nilsſon, Fleming og Varrell anvendte Arts⸗ 
navn, vulgaris. 

Navnet Hornfiſk, ſom nu er faa almindeligt hos os 

for denne Art, kunde ſynes, oprindeligt at vere tydſk, og at 

have fortrængt de rette danffe Navne. Idetmindſte beretter 

Schone velde, at Tydfkerne til hans Tid (0: £ Begyndelſen 
af det ſyttende Aarhundrede) kaldte Arten Hornfiſch, Jyderne 

Horngiepe, de Danſke Steenbidde, Horngiebe. Paa 

en Deel af Jydlands Veſtkyſt (ved Nymindegab til Ex.) bes 

nævnes den endnu Horngje ve. Imidlertid bor dog bemerkes, 

at Worm og Arent Berntſen, ſom næften ere ſamtidige 

med Schonevelde, angive Hornfiſk ſom danſk Navn”). 

Denne Fiſt, hvis Form er ligeſaa ſceregen, ſom den hos 

os er almindeligt bekjendt, vil ikke kunne forvexles med nogen 

anden nordiſk Fiſk, uden maaſkee med den neſtfolgende, i vore 

Bande faa ſjeldne, Art (Scomberesox Camperi Lac. ); fra hvil⸗ 

ken den imidlertid let ffjælnes ved den enkelte Ryg- og Gad: 

borfinne. 

Farven minder om Makrelfamilien i dens rette og meſt 

bekjendte Repreſentanter. Ryggen overſt ſortagtig, derneſt 

grøn; Siderne i en Strekning oven- og nedenfor Sidelinien““) 

ſtaalblaa; længere nede ere de ſolvfarvede ligeſom Bugen. 

*) „Nobis Horn⸗fisch'. Worm J. s. e. Efter den tydſke Form, 

ſom W. giver Navnet, kunde man maaſkee have Ret til at formode, 

at han her, ſom oftere, udſkriver Schonevelde. 

) Det vil ſige, paa det Sted, hvor Sidelinien almindeligt viſer fig. 
Danmarks Fiſfe. III. 17 

Bemerkn. 
til 

Synonym. 

Ben svnelſer. 

Beſkrivelſe. 
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Nabet ſortagtigt; Pupillen fort, Hornhuden følvfarvet. Kin— 

derne og Gjellelaagsſtykkerne af en reen og ſterk Solspfarve. 

Det Indvendige af Overkjcben har et gronagtigt Skjer, lige— 

ledes de blode Dele foran Tungen, hvorimod denne er hvidagtig. 

Ryg⸗ og Halefinne ureent e nØe, Bryſt-, Bug⸗ og 

Gadborfinne hvidagtige. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 2847; B 252“; C 817"; 

ſtorſte Højde (foran Bugfinnerne): A 28“; B 257; C 44%; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 7/7; B 627; C 1377; 

ſtorſte Tykkelſe (ved den ſtorſte Højde): A 19“; B 18%; C 38“ 

ſtorſte Omkreds: A 6“; B 53; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gjellelaagets bageſte Rand: A 

7% B 611% C 31%; : 
Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Nakken: A 5147; B 53%"; 

55 283% 

Underkjebens Fremragning foran Overkjaben: A 497; B. 43% 
8 6 ¼%3 

det opſpilede Gabs Højde: A 43“; B 43%; 

det opſpilede Gabs Brede: A 3“; B 44! ; 

Underkjcbens Længde til e A 53% B55 06% 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Neſegruben: A 433 5 5275 
C 22111; 

ſtorſte Gjennemfnit af Næfegruben: A 3% B 37% rEls 

indbyrdes Afſtand af Neſegruberne fortil: A 877; B 74%; C 13%; 

Afſtand mellem Naſegruben og Sjehulens forreſte Rand: A 13% 

B 13“¼%⁰j C 3% 
1 11 0 fra Underkjcbens Spidſe til Sjehulens forreſte Rand: A 

1 1 B 43%; C 24%; i 

Ojehulens Længdegjennemfnit: A 7477; B 63'7; C 27"; 

Ojets Længdegjennemfnit: A 77; B 63%; 

Øjets Højdegjennemfnit: A 547; B 54775 C 24%; 

Pandens Brede mellem Øjnene over Midten af Wa A 10%; B 
82/11; Cc 24"; 
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Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 5”'; 
B 42 8 14" 3 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 

2 203% 3 C 6”; 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Rygfinnens forreſte Rand: A 

20417; B 1837; C 647; 

Ryagfinnené Længdeftræfning: A 3437; B 3”; C 1037; 

Rugfinnens ftørfte Højde: A 14/01; B 134% C 34; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 22“! ; B 19“; C63'"3 

Bryſtfinnernes Lcengde: A 20“; B 18“; C 6%); 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 6% „B 53775; C 13775 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Bugfinnernes Rod: A 164"; 

B 15775 G 5275 

Bugfinnernes Længde: A 14“; B 123“/; C 47; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 4%; B 3475 C 1%; 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: A 

26%; B 202“; C 4"; 

Gadborregionens Længde: A 6“; B 53“; C 13%; 

Gadborfinnens Længde: A 38“; B 33“; C 127; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 1777; B 14“; C 4%; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 18%; B 16% 
BK 53 03 

Dileftnnene Længde fra Roden Bad Siderne: A 35/7; B 30"; 
Cc 81/05 1 

Halefinnens Længde i Midten : A 15“; B 14477; C 41“. 

Hornfiſkens Hoved, ſom er faa udmerket ved den ufæd: 

vanlige Form, har en betydelig Længde, der dog efter Fiſtens 

Storrelſe viſer et foranderligt Forhold. Medens nemlig Hos 

vedet hos ret ſtore Individer kun udgjor 2 af Totallengden, 

indtager det hos Unger omtrent 1 af denne, ſaaledes ſom de 

ovenſtaaende Udmaalinger godtgjore“). Den Deel af Hovedet, ſom 

ligger bag Pandebenets forreſte Rand, er firkantet, begrendſet 

*) Hos et Exemplar paa 204 Tommer var Hovedets Lcngde 511 Tom⸗ 

mer, og indeholdtes altſaa 31 Gange i Totallœngden. 

17% 
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af en øverfte, neſten horizontal Flade, ſom i meget ringe 

Grad er konvex; af to Sideflader, ſom konvergere endeel i 

Retningen nedad; og af en ſmal, tildeels konkav, noget opſti— 

gende nederſte Flade. Denne ſidſte Flade forſpinder imidlertid 

ganſke hos unge Individer, der have Hovedet mere ſammen— 

trykket nedefter, faa at Gjellelaagene berøre hinanden med de— 

res frie Rand, hvorved Formen af den omhandlede Deel bliver 

trekantet. Den overmaade ſterkt forlængede og ſyl- eller preen— 

formigt tilſpidſede Snude eller Næb dannes faa at ſige ude— 

lukkende af Mellemkjcebebenene og Underkjcebebenene, dog ſaa— 

ledes, at Sigtebenet ovenpaa ved Roden i en lille Stræf- 

ning udfylder Rummet mellem de to Mellemkjcbebeen. Oven— 

paa er Nebet ved Roden ligeſom opſpulmet, noget konvext 

eller afrundet mod Siderne; lengere fremme bliver det flad— 

trykket, og viſer ſtorre Brede end Højde; underneden er det 

fladt, med en dyb, ſmal Fure mellem Underkjcbens Grene. 

Dets Længde fra Sjehulens ſorreſte Rand overgager meget 

betydeligt den Deel af Hovedet, der ligger bag Øjet, dog i 

forffjællig- Grad efter den forffjællige Alder og Sterrelſe af 

Individerne; idet Nebet hos ſmaa Dyr af denne Art er meget 

ſtorre ſaavel i Forhold til den bageſte Deel af Hovedet ſom 

til Totallcengden, end hos ſtorre; eller med andre Ord: Nebet 

er fra Begyndelſen meget ſteerkt udviklet, men voxer ikke ſenere 

i Forhold til det øvrige Legeme. Men her er imidlertid vel 

at mærfe, at dette egentligen fun gjælder Underfjæben; 

thi hvorvel denne altid rager frem foran Overkjæben, faa er 

dog hos unge Individer dens Fremragning foran 

Mellemfjæbebenene meget betydeligere end hos 

ældre; eller Melflemfjæbebenene ere fra Begyndelſen af forte 

i Forhold til Underfjæbens Grene, men tiltage ſiden forholdsvis 

ftærfere end disſe. Den yderſte Spidſe baade af Over-og Underfjæ- 

ben er blød, bøjelig, bruffagtig eller endog hudagtig. Til Læ- 

ber viſer fig næppe noget Spor. De ved Fodens Gribning 
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virkſomme Dele danne ligeſom en Sar eller Tang med meget 

lange og tynde Grene, og altſaa forholdsvis af mindre bety— 

belig Kraft; ſelve Gabet eller Svælget er lille i Forhold til 
Fiſtens Storrelſe. Mellemkjœbebenene og Underkjebens Grene 

viſe fig lige til Mundvigene væbnede med flere (to til fire) Rek— 

ker ſmaa, lige eller kun lidet krummede Tender i ſtort Antal; 

ſtjondt den inderſte Næffe overgaaer de øvrige meget betydeligt 

i Storrelſe, maa dens Tender ligefuldt kaldes ſmaa n). Tun: 

gen nager med fin forreſte Ende kun meget lidt frem foran 

Mundvigene, og dens Afſtand fra Spidſen af Nebet er altſaa 

meget ſtor; den er glat, bred, i Enden ſtumpt afrundet, med 

temmelig ftærft udhulet eller neſten rendedannet Overflade. 

Svelgtenderne meget fmaa men forholdsvis tillige mes 

get ſterke, koniſke, lidt tilbagekrummede; i Dverfjæben fin- 

des paa hver Side to, temmelig ſtore, ovale, vidtadſkilte, tand— 

bærende Knogler; i Underkjcben ere derimod Svelgbenene 

ſammenvoxede til en eneſte, ſtor, triangulcer, lidt udhulet Plade, 

hvis tre Sider ere lidt konkave, hvis forreſte Vinkel er meget 

lang og ſterkt tilſpidſet, og ſom endelig paa Midten af Un— 

derfladen er forſynet med en ſteerrkt fremtrædende Lengdekjol. 

Tæt foran Ojehulerne og under Panderanden fees paa hver 

Side en middelmaadigt ſtor, temmelig dybt udhulet Grube, 

hvis Omrids fremſtiller en næften ligeſidet Triangel med Top— 

punktet nedadrettet. Omtrent i Midten af denne Grube, der 
tydeligt fremſtiller Neſegruben, fremtræder lodret et tem— 

melig ſtort, tyndt men meget bredt Blad, der ligeſom deler 

Gruben i et forreſte og bageſte Kammer. Folder paa Bunden af 

Gruben findes der ligeſaalidt Spor til ſom af egentlige Neſebore. 

Ojehulen er lille (dens Lengdegjennemſnit indeholdes om— 

*) De ſtorſte Tender har jeg næppe fundet een Linie lange hos et 

Individ af 25 Tommers Længde. At Wilsſon kun angiver een 

Tandrakke i Kjœberne, grunder fig paa en mindre nøjagtig Under— 

ſogelſe. ; 
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trent elleve Gange i Hooedets Længde), af noget oval Form. 

Øjet, ſom er anbragt tæt under Panderanden, udfylder næs 

ſten ganffe Ojehulen; kun forreſt iagttages en ubetydelig Hud— 

fold eller Rudiment af et Ojelaag. Gjellelaagsſpalten 

naaer foroven op neſten i Linie med Pandefladen, men er al— 

deles ikke indſkaaren i denne; forneden og fortil nager den om— 

trent frem i Linie med Ojehulens forreſte Rand. Gjelleſtraa— 

lerne, hvis Antal ſedvanligt beløber fig til ti“), have en 

temmelig betydelig Længde, men ere tillige færdeles tynde, næs 

ſten hudagtige. Formen den almindelige: de to forſte noget 

krumme, brede, ſabeldannede; de ſolgende blive ſmallere og 

mindre krumme, de ſidſte ere endog borſtedannede. Gjelle— 

buerne ſterkt vinkelfſormigt ſammenbojede, dog ſaaledes, 

at Vinkelens overſte Been er langt mindre end det nederſte, 

ja tildeels næften rudimentcert. Forſte Gjellebue er forſynet 

med en ydre Rakke ſmaa, tilſpidſede, torne- eller tandvebnede 

Forleengelſer, 33 i Tallet (627), af hoilke dog de ſorreſte 

ere blotte Knuder og neppe ſynlige; af en indre Rekke findes 

Rudiment i en halv Snees meget ſmaa, ſtumpe Knuder paa 

det nedre Been. Paa den anden Gjellebue bliver ogſaa den 

ydre Rakkes Forlengelſer til ſmaa Knuder eller, rettere ſagt, 

ſammentrykkede Blade; jeg har talt 28 ſaadanne, ſtore og 

ſmaa blandede mellem hverandre, af hvilke kun to ere anbragte 

paa øverfte Been. Den indre Rakke beſtaaer af 22 til 23 

ſerdeles ſmaa Knuder. Paa tredie Gjellebue har jeg fundet 

24 Knuder i den ydre Rakke (alle paa nederſte Been), ſexten i 

den inderſte; paa fjerde Gjellebue ſexten i den pderſte, fjorten i 

den inderſte Rekke. Bigjelle fremtræder aldeles ikke. 

Kroppens Form er meget langſtrakt og tynd “), indtil 

+) Tallet ſynes imidlertid temmelig afvexlende; jeg har talt fra ni til 

tolv; ſtundom er Tallet ikke det ſamme paa begge Sider. 

*) Dog i meget højere Grad hos unge end hos udvoxede Individer, 
Medens næmlig den ſtorſte Højde hos de to ſtorſte, ovenfor udmaalte 
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Ryg⸗ og Gadborfinnens Opher af flørre Højde end Tykkelſe 

(den forſte forholder fig til den ſidſte omtrent ſom 3 til 2) og 

indtil Ryg- og Gadborfinnens Begyndelſe af en afrundet⸗-firkan— 

tet Form; idet Ryggen er bred og flad eller dog kun i ringe 

Grad konvex, Siderne neſten lodrette eller kun ſpagt konver- 

gerende nedefter, og Bugen flad. Bag Ryg- og Gadborfinnen 
bliver Halen noget fladtrykket, af ſtorre Brede end Højde og 

ſvagt indhulet eller konkav ſaavel paa Over- ſom Underfladen. 

Rygfinnen, hvis Begyndelſe ligger næften ved Enden af 
Totallcngdens forſte 3 eller dog bagved 2 af Totallængden, 
er af langſtrakt og lav Form; dens Lengdeſtrœkning indeholdes 

mere end otte Gange i Totallcengden og dens ſtorſte Højde 

omtrent tre Gange i Lengdeſtræekningen. Forſte Straale er 

omtrent halvt faa lang ſom anden, der er den lengſte; tredie imid— 

lertid kun lidet kortere end anden, og fjerde atter kun lidet kortere 

end tredie. Men de folgende aftage i et ſterkere Forhold, faa 

at ſjette allerede er kortere end forſte; ſyvende til ellevte 

lidet kortere end ſjette, indbyrdes omtrent lige lange; de fol— 

gende tiltage atter noget i Længde, faa at de omtrent blive 

lige med ſjette. De to førfte Straaler enkelte, de øvrige 

kloftede. Straalerne ere, med Undtagelſe af de to eller tre 

forſte, ſtillede langt fra hverandre indbyrdes, Bryſtfin— 

nerne ere ſmaa (deres Længde indeholdes omtrent 16 til 17 

Gange i Totallœngden), forholdsvis temmelig brede ved Roden, 

af ſterkt tilſpidſet Form. Forſte Straale den lengſte, dog kun 

neſten umerkeligt laenger end anden, af bred og flad Sabel: 

form, ukloftet og kun mod Spidſen artikuleret. De folgende, 

ſom gradevis aftage i Længde, ere ſterkt kloftede, undtagen 

den ſidſte og korteſte, ſom viſer ſig enkelt. Bugfinnerne, 

Individer udgjor omtrent 1 af Totallengden, udgjor den hos det 

mindſte ikke engang 23. Hos et Individ af 204 Tommers Længde 
udgjorde den ſtorſte Højde 14 Tomme, eller ikke fuldt n af Total⸗ 

længden. 
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ſom ere anbragte et godt Stykke bag Midten af Totallængden, 

men dog langt foran Rygfinnens Begyndelſe, ere endnu langt 

mindre end Bryſtfinnerne, da deres Længde indeholdes 24 Gange 

og derover i Totallcengden. Deres Form er tilſpidſet, temme— 

lig bred ved Roden. Forſte Straale har ſamme Form ſom 

Bryſtfinnens forſte Straale, og er ligeſom denne den lengſte, 

men kun hojſt ubetydeligt fænger end anden; de folgende aftage 

temmelig pludſeligt, men ere indbyrdes neſten lige lange, hvor: 

ved de to forſte fremrage ſom en Spids; med Undtagelſe af 

den forſte, ere alle Straalerne ſteerkt kloftede. Afſtanden fra 

Bugfinnernes Spidſe til Gadboret er neſten dobbelt faa lang 

ſom Bugfinnernes Længde. Gadboret viſer fig ſom en oval 

Aabning af Middelſtorrelſe, bag hvilken en meget lille Papille 

ſpores, og bag denne after en triangulcer Grube. Mellem Gad— 

boret og Gadborfinnen er et ikke ubetydeligt eller dog ret 

kjendeligt Mellemrum. Gadborfinnen er vel anbragt lige 

under Rygfinnen, men overgaaer den lidet i Lengdeſtrekning, og 

begynder ſaaledes lidt foran den; ligeſom den forſt ender lidt bag 

Rygfinnens Ophør. Ogſaa er den gjærnelidt højere end Ryg— 

finnen, men iovrigt viſer den paa det Nærmefte ſamme Form 

og Beſkaffenhed ſom denne. Afſtanden mellem Ryg- og 

Gadborfinnens Ophør og Halefinnens Rod betydelig, omtrent 

tre Gange faa ſtor ſom Halens Højde foran Halefinnens Rod. 

Halefinnen er juſt ikke flor i Forhold til Fiſkens Længde 

(den indeholdes omtrent en halv Snees Gange eller endog der— 

over i denne) men kraftfuld; af Form er den gaffeldannet eller 

bagtil dybt indſkaaren; foroven og neden gaaer den temmelig 

langt op paa Halen, men beſidder dog ikke mange Stotteſtraa— 

ler; jeg har foroven kun iagttaget fer, forneden fem. Straa— 

lerne ere meget ſterkt kloftede, undtagen den pderſte lange paa 

hver Side, og det bliver derved noget vanſkeligt at beſtemme 

deres Antal. Halemuſtlerne ſtrœkke fig langt ud paa Siderne 
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af de midterſte Haleſtraaler, og ffjule dem i ere Halvdelen 

af deres Længde. 

Til Sidelinie findes intet andet ydre Spor end en Lengde— 

fure, ſom antyder Delingslinien for Kroppens Sidemufkler “). 

Skjellene ere kun meget lidt iojnefaldende, hoilket vel 

grunder fig paa deres mindre betydelige Storrelſe og hudagtige 

Tyndhed; ogfaa ſynes de tildeels *) meget let at tabes, og 

man kan adſkillige Steder, iſer paa Siderne af Halen mod 

dens Bugflade, næppe opdage noget Spor til Skjel, ſelv med de 

ſterkeſte Luper, men feer kun en nøgen, ſilkeglindſende Hud ligeſom 

hos mange Makrelfiſke. Men paa den anden Side kan Sfjæl- 

bekledningen kaldes meget fuldſtendig, idet den ikke indffrænfer 

fig til Kroppen, men udbreder fig over en ſtor Deel af Hove— 

dets Pandeflade langt frem mellem Overkjcebebenene, og paa 

Siderne af Hovedet ſkjuler Gjellelaagene og Kinderne lige til 

Ojehulens forreſte Rand. J det Hele taget ere Skjellene 

taglagte. De ſtorſte Skjel hos et Individ af omtrent en 

Alens Længde havde kun omtrent 43 Linies ſtorſte Gjennem— 

ſnit. Af Form ere Skjellene mere eller mindre kredsrunde, 

uden Vifte men med tydelige og temmelig grove Vaxtringe 

(jeg har talt omtrent 40 ſaadanne paa et Skjel af ovenan— 

givne Storrelſe). Merkelig er den ophojede Sfjælræffe eller 

af Sfjæl dannede Kjol, ſom firæffer fig langs hen ad hver 

Side af Fiſten tæt ved Bugen, begyndende foran Bryſtfinnerne 
og tet bag Gjelleſpalterne eller fra Struben, og lobende i 

omtrent lige Retning til Bugfinnernes Rod, hvor den bojer 

fig lidt op, for at undvige disſe, men derpaa vandret fortſet— 

ter ſit Lob til i Linie med Enden af Gadborfinnen, hvor den 

ophører. De Skjel, ſom danne denne Linie, udmerke fig ikke 

) Denne Fure iagttages dog kun tydeligt hos Individer, der have 

ligget i Spiritus eller Salt. 

++) Jeg ſiger tildeels, thi paa Rygfladen ere de ſaa ſteerkt befeſtede, 
at man vanſkeligt kan bortficrne dem uden Sonderrivelſe. 



Indre Beg— 
ning 

266 

ved Sførrelfe, men de ere derimod meget tyffere end Kroppens 

øvrige Skjel, idet de beftaae af en dobbelt Plade, eller ere 

gjennemborede efter Længden af en vid Kanal. De ſpille altfaa 

vel ſamme Rolle, ſom ellers Sideliniens Skjal, eller ſynes 

at tjene til Slimudforing *). Af Form ere de gjerne uregel— 

masſigt firkantede. ' 

Hos et Individ af 22 Tommers Længde var Bughulens Lengde 

omtrent ti Tommer, eller noget mindre end den halve Total— 

længde. Farven af Bughulens indre Flade ffident rødligtgraa. 

Da Spiſeror, Mave og Tarmekanal lobe i een Retning uden 

Bojninger, bliver deres Længde tilſammen lig Bughulens Længde. 

Maven har ganſke ſamme ydre ÜUdſeende ſom Spiſeroret og 

ſamme Vidde, og Tarmen atter ligeſom Maven, dog ſaa— 

ledes, at den mod Enden bliver noget tyndere. Ogſaaſi indre Be— 

ſtaffenhed afvige de kun hojſt ubetydeligt fra hverandre; dog 

har det korte Spiſeror endeel fine og kun lidet tydelige 

Lengdefolder, der ganffe favnes i Maven. Tyndtarmen er 

ved en Hudring eller Klap adſkilt fra Maſttarmen, og jeg 

har tillige fundet denne ſidſte af en morkere Farve. Leveren 

temmelig ſtor (dens Længde omtrent lig med 3 af Bughu— 

lens Længde), rodbrun, kun beſtagende af een Lap og ganffe 

liggende paa venſtre Side af Maven. Galdebleren meget 

ſtor (af Storrelſe ſom en lille Blomme hos et voxent Individ). 

Milten omtrent halvt faa lang ſom Leveren, langſtrakt og 

ſmal, paa den mod Maven vendte Side flad, paa den ydre 

Side lidt konvex, mod begge Ender lidt tilſpidſet, af ſorte— 

brun Farve. Svommebleren indtager hele Bughulens 

Lengde, er tynd, trind, enkelt, mod begge Ender lidt tilſpid— 

ſet, og ſtager fortil ikke i Forbindelſe med Spiſeroret. Nyrerne 

+) Slimafſondringen ſynes iøvrigt ikke at være ſterk hos Hornfiſken, 

da den, ligeſom til Ex. Silden, aldrig er flimet at føle paa, og 

heller ikke, naar den lægges i Spiritus, overtrœkkes med et tykt 

Slimlag, ſaaledes ſom med mangfoldige andre Fiſke er Tilfældet, 
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danne ſom fædvanligt en Snor under Rygraden; en lille ſek— 

dannet Urinblere er tilſtede. 

Mellemkjebebenene af en overmaade langſtrakt, 

tynd (men dog temmelig masſiv), tilſpidſet Form; i den aller— 

ſtorſte Deel af deres Længde (omtrent de forreſte 3) ligge de 

med den indre Rand tet op til hinanden, eller ere rettere ſagt 

ſammenvoxede med hinanden, faa at de vanfkeligt uden Macera— 

tion eller Kogning lade fig adſkille “); bagtil derimod vige de 

noget fra hinanden, og danne ligeſom en Gaffel. Overkjæ— 

bebenene, ſom for den allerſtorſte Deel ligge ſkjulte indenfor 

Mellemkjcbebenenes bageſte Ende, og ſom tillige ere faa tæt 

ſammenvoxede med denne, at de vanffeligt iagttages, og endnu 

vanſkeligere adſkilles: udgjore ikke engang 3 af Mellemkjebe— 

benenes Længde; de ere langſtrakte, ſmalle, tynde, af en ure— 

gelmesſig, drejet og krummet Form. Underkjæbens Grene 

meget langſtrakte men tillige tynde, ſvage og bøjelige; deres 

ſtorſte Højde bagtil udgjor næppe 1 af deres Længde; i 

den forreſte Halvdeel ere de forenede med hinanden ved Su— 

tur, og i denne Længde er deres Overflade (eller den mod Mund— 

hulen vendte Side) paatvers belagt med en Mængde ſmaa 

Knogleplader, der kun ved ringe Mellemrum ere adffilte fra 

hverandre, og fkuffende fremſtille Kamtcender. Disſe ſynes 

deels at have til Henſigt at give Forbindelſen mellem Under— 

kjebens Grene Faſthed, deels at gjøre det lettere for Dyret 

at holde et grebet Bytte. Sigte- og Plougſkjerbenene viſe 

fig aldeles bruſkagtige. Ojebenenes Kjade er her indſkren— 

ket til to Knogler, et forreſte og et bageſte Ojebeen, hvilke 

adſkilles fra hinanden ved et vidt Mellemrum, og lade en ſtor 

Deel af Ojehulens nederſte Rand aaben. Det forreſte er 

langt ſtorre end det bageſte, ſkjondt ikke ſtort, af trianguler, 

*) Dette gjælder overhovedet en ſtor Deel af Knoglerne hos denne 

Fiſk. ö 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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langſtrakt Form, tyndt, med den ydre Flade ujævn ved frem— 

ragende Kamme og Knuder; det bageſte er lille men ſteerkt, tre— 

ſidet, meget tilſpidſet i Retningen nedefter. Forgjellelaa— 

get har en noget uſedvanlig Form; det beſtaaer af to, om— 

trent ligelange Grene eller Been, der ſtode ſammen under en 

ret Vinkel, men udvide fig pladeagtigt bagved Sammenſtods— 

Punktet, hvorved tillige en noget ſpids Vinkel dannes; den lodrette 

Green er ſerdeles ſmal, linieagtig. Gjellelaagsſtykket 

meget tyndt, gjennemſigtigt, ffjælagtigt, undtagen den meget 

ftærft udviklede Leddedeel. Lengde- og Hojdegjennemſnittet om— 

trent lige ſtore; Formen temmelig regelmasſigt trianguler, kun 

at den nederſte-bageſte Rand er lidt udbuet. Undergjelle— 

laaget meget tyndt, ſmalt, langt, tet forenet med Gjelle— 

laagsſtykket og for en Deel ſkjult under dette; dets Form dan— 

ner en meget ſterktbojet Bue eller Halvmaane. Mellemgjelle— 

laaget er neſten fuldkomment ſkjult under Forgjellelaagets 

nederſte Been, meget tyndt, noget langſtrakt, uregelmasſigt 

firkantet, fortil ſmallere. Hjerneſkallens Overflade, ſom 

er af et ujævnt, knudret og ſtribet Udſeende, gjennembores uden 

al tilſyneladende Orden af en utallig Mængde Udſoringskana— 

ler (hvad ogſaa er Tilfældet med Kjebernes Knogler, med 

Skulderapparatet, Forgjellelaaget og det forreſte Ojebeen), men 

viſer aldeles intet Spor til Kjol, ja er endog i Midten lidt 

udhulet. Overſkulderbladet, ſom er temmelig ſtort, har 

en aldeles horizontal Retning, og er fuldkomment ſammenvoxret 

med Hjerneſkallen, faa at det favner al Bevegelighed. Skul— 

derbladet en lille Knogleplade af langſtrakt Form, fortil 

ſterkt tilſpidſet, bagtil ſkraat afffaaret. Overarmbenet er 

meget tyndt og temmelig lille, idet det flet ikke forlænger eller 

tilſpidſer fig foroven, men er ganſke lige afſkaaret. Derimod 

forener Albuebenet med Pladeform og ſtjelagtig Tyndhed 

en meget betydelig Storrelſe. Straalebenets Aabning er 

fan ſtor, at Knoglen neſten erholder Ringform, og af et ovalt 
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Omrids. Den ravnenæbdannedeFortfættelfe beftaaer 

kun af een Knogle, der omtrent har Ribbeensform. Rygra— 

den har en meget ſterk og faſt Bygning; jeg har fundet den 

beſtaaende af 84 Hvirvler, af hvilke 53 ere Bughviroler, 

31 Halehvirvler. Den ſidſte Halehvirvel er paa hver Side 

forſynet med en temmelig ſtor Kam, ligeſom overhovedet Alt 

i Rygradens Beſkaffenhed antyder flor Kraft i Bevagelſen. 

Foruden de ſtore Ribbeen, findes ogſaa en Rakke Birib— 

been, der endog fortſctte fig ud over omtrent en halv Snees 

af de forſte Halehvirvler. 

Hornfiſken nager en Længde af henimod tre Fod og en 

Vægt af et Par Pund. 

Dens Udbredelfe kan vel endnu næppe angives med nogen 

ſonderlig Sikkerhed. Mod Nord nager den idetmindſte Islands 

Sydkyſt “), og paa Norges Veſtkyſt træffes den omtrent indtil 

Trondhjemsfjorden. Paa de engelſkeKyſter forekommer den hyp— 

pigt ligeſom paa den franſke Veſtkyſt, og man har indtil den ſeneſte 

Tid antaget. at det er ſamme Art, der i Middelhavet er almin de— 

lig; hvilket ſidſte jeg imidlertid ikke har haft Lejlighed til, ved 

umiddelbar Sammenligning at forſkaffe mig nogen Mening om. 

Hos os træffes den ikke blot i Veſterhavet og Kattegattet, 

men trænger tillige langt ind i Sſterſoen. 

Hornfiſken er en munter og bevægelig, ja ſelv voldſom 

Fiſt, ſom paa den Tid, den beſoger vore Kyſter, gaaer højt i 

Vandet. Om Sommeren i ſtille Vejr ſpiller den endog ofte i 

Vandſkorpen, og man feer den da ikke ſjcldent at more fig, 

*) Faber mener vel, at den er meget fjælden ved Island; men at 

den faa fjældent ſees der, beroer maaſkee ſnarere paa de i dette Land 

brugelige Fiſkemaader. At den har et færeget islandſk Navn, 

Geirnefr, lader formode, at den idetmindſte til ſin Tid har viſt 

fig jævnligt; og af den Omftændighed, at Faber har erholdt to 

Exemplarer der af kun ni Tommers Længde, turde man maaſkee 

uddrage den Slutning, at den leger ved Landet. 

Stsrrelſe. 

Sorekommen. 

Levemaade. 



240 

ved at ſpringe over en paa Havfladen ſvommende Trapind, 

et Halmſtraa o. d. l. Stundom kan det endog hende, at en 

Hornfiſk ſpringer ind i en Baad. Naar den fanges paa Krog, 

hopper den voldſomt omkring, faa længe den formager; og fan— 

ges den i ſtagende Garn, da vikler den fig ſaaledes ind i disſe, 

at Fiſkerne ſtundom have Moje nok med at tage den ud igjen. 

Naar den fra Bundgarnet kommer op i Rogtebaaden, ſeer man 

den ſlage ſterkt om fig, og gjøre de haftigſte Anſtrengelſer. 

Men ſejglivet er den ingenlunde, thi inden Baaden nager Land, 

ere gjerne de fleſte Individer døve, Den ſynes at elſke Sel: 

ſkab, efterdi man neſten altid feer den i ſtorre eller mindre 

Stimer. Den følger gjærne Bind og Strom; i varmt Vejr 

feer man den ofte med voxende Band at gaae lige op til Stran— 
den. Paa det Flade kan man da, efter hvad Hofman. for— 

teller, i Solſkin jage den foran ſig med en Stok, naar denne 

blot holdes ſaaledes, at Skyggen falder paa Stimen. Den 

ſiges at være ſtridbar, og ofte at fæmpe indbyrdes, og at bære 

Spor af Kampen i ikke ubetydelige Saar (2). Hvor og under 

hvilke Forhold den tilbringer Vinteren, kan jeg intet Siffert 

ſige om; rimeligvis lever den ligeſom faa mange andre Fiffe 

i Rolighed paa dybt Band"). Om Foraaret, ſidſt i April og 

førft i Maj, nærmer den fig Kyſterne af Sjæfland, og gaaer, 

ifær naar Bind og Strøm ere nordfra, langs Kyſterne, gjen— 

nem Gundet og Bæltet ind i Øfterføen"F), Paa Endelave 

angav man mig, at Hornfiffen fommer under Land den niende 

Maj. Ved Nymindegab derimod hed det, at den begynder at 
gage op ui Ringkjobing-Fjorden fire til fem Uger for St. Hans 

*) Dog anfører Parrell efter Couch, at den „fanges i enhver Maa— 

ned af Aaret paa Kyſten af Cornvall, ſkjendt hyppigſt om Som— 

meren. Brit. ſishes I, 392. 

*) ‚„Den gaaer paa Græs”, ſom Fiſkerne udtrykte fig; hvilket formo— 

dentlig ſkal antyde, at den i Sſterſoen iſer holder fig mellem 

Bendeltangen (Zostera). 
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Dag, altſaa efter Midten af Maj; dog ſaae jeg allerede ens 

kelte fanges den tiende Maj. Ogſaa i det nordlige Kattegat 

viſer den ſig i Begyndelſen af Maj. Forreſten anſees det ſom en 

almindelig Regel paa vore Kyſter, at Hornfiffen om Foraaret 

folger ſtrax efter Silden, eller, ſom man udtrykker fig, afloſer 

denne, og felv afloſes af Makrelen“). J Kattegattet forlader 

den Kyſterne ſidſt ei Juni, og viſer fig ikke mere dette Aar. Sidſt 

i Auguſt og i hele September fee vi den derimod i Oreſundet at 

vende tilbage fra Oſterſoen, og iſtedetſor at den ved Ankomſten 

var mager, er den nu meget fed leller „har Iſter“ ſom Fifkerne 

udtryffe fig), og udgjor den bedſte Fangſt i Bundgarnene paa 

denne Tid. 

At Hornfiſken er en meget graadig Fifk, fremgaaer af den YYæring. 

Begjeerlighed, hvormed den bider paa Krogen, Dens tem— 

melig fnævre og paa Grund af Beenbygningen kun lidet be— 

vegelige Gab ſynes imidlertid ikke at tillade den at fluge 

noget ſtort Bytte. Den ſiges at forfolge Sildeſtimerne, og 

Faber bemerker pderligerere, at den, naar den har grebet en 

Sild med fit Næb, flænge ſvommer omkring, inden den ſluger 
den““). Smaa Fiſke (iſer Hundeſtejler) og Kræbsdyr af Am— 

ſipodernes og Iſopodernes Orden træffes jævnligt i dens 

Mave. Ogſaa har jeg enkelte Gange fundet Maven fyldt 

med Skjel af andre Hornfiſke, der ſtrax kunde fjendes ved de— 

res gronne Farve, og ifolge deres Storrelſe maatte antages at 

have tilhørt vorne Individer. Jeg vover imidlertid aldeles ingen 

Slutning deraf at uddrage, da jeg ikke indſeer, hvorledes vorne 

Hornfiſke ſkulde kunne være iſtand til at fortære hinanden. 

Hornfiffens ovenfor omtalte Nermelſe til Kyſterne og Sorplantning— 

Vandringer om Foraaret have Forplantningen til Sjemed; 

+) Derfor hører man paa de engelſke Kyſter blandt flere Benævnel— 

fer for denne Fiſk ogſaa Navnet Mackerell-Guide. 

**) Islands Fiſche S. 154. 
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thi den leger i Maj og tildeels i Begyndelſen af Juni“), og 

ſoger i denne Henſigt flade og tangbevoxede Strande. Efter 

Hofman fkal den nærme fig det nordlige Fyen i tre Afdelin— 

ger eller Set, hvoraf det førfte indeholder de ſtorſte Fiſk. 

„Det andet Sæt er mindre, har ogſaa Rogn, men ſom man 

formoder, at den ej afſetter; det tredie Sæt er det mindſte, 

og er gjærne af en Fingers Tykkelſe og en halv Alens Længde.” 

Ungerne ſynes at udflæffes i fort Tid, og inden Enden af 

Aaret at naae en Sterrelſe af fer til ſyv Tommer. 

Nogle Steder hos os er Hornfiſken en vigtig Fiſt, til 

Exempel paa Less, hvor Bing endog vil have den betragtet 

ſom „den væfentligfte Artikel i Husholdningen““ ). Mange 

have Modbydelighed for Hornfiſken paa Grund af dens grønne 

Been. Sine Steder (paa Norges Veſtkyſt) har jeg endog ſun— 

det Menigmand i den Tro, at den er giftig. Saa lidet grun— 

det nu end den ved Knogleſyſtemets uſcedvanlige Farve opvakte 

Frygt er, ſaa maa det paa den anden Side indrommes, at 

denne Fiſt ikke hører til de fortrinligere Fodemidler. Skjondt 

der om Efteraaret ophober fig faa ſtore Fidtmasſer i dens 
Bug, ſom jeg ikke veed hos nogen anden Fiſk at have ſeet, 

ſaa er dens Kjod dog altid haardt, tørt og temmelig ſmagloſt. 

Det giver imidlertid gode Supper, Buddinger o. ſ. v. Friſk 

roget er Hornfiſken ret velſmagende, men da Fidtet let bliver 

harſkt, holder den fig ikke længe. Saltet ſkal den, efter Nog— 

les Mening, være god. Ogſaa lader Foraarshornfiſten fig 

vindtorre. Som Agn paa Fiſkekrogene for Torſk o. ſ. v. er 

den ſine Steder ikke uvigtig. Hvor Fangſten er ſtorre end Af— 

*) Blandt mine Optegnelſer finder jeg imidlertid, at jeg har truffet blød 

Malke hos en den ſyvende September underſogt Han, hvad viſtnok 

er uſedvanligt. Skulde enkelte Individer ferſt lege paa denne Tid 

eller to Gange om Aaret? 

++) Lœso's Beſkrivelſe S. 158. 
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fætningen, maatte den rimeligvis med Fordeel funne benyttes 

til Trankogning. 

Hornfiſken ſynes blandt ſtorre Sodyr at have adfkillige farlige 

Fiender. Fiſkerne i Oreſundet paaſtaae, at Selhundene 

om Foraaret vente paa dens Ankomſt, og ſtille ſig ved Hveen 

for at mode den; og de mene, at det er Springeren (Thyn- 

nus vulgaris Cuv.), ſom om Hoſten ved dens Tilbagekomſt dri— 

ver den ind under Land, hvor den ellers ikke vilde viſe ſig. — 

Et betydeligt Antal Indvoldsorme ere fundne hos den: Ascaris 

Acus i Bughulen, Echinorhynchus angustatus, Ech. Pristis, 

Scolex polymorphus og Bothriocephalus Belones Dujard. i 

Tarmen, Distoma gibbosum i Maven. Paa Sjellerne træffes 

to Arter af Slægten Axine Abildg. (Heteracanthus pedatus 

og H. sagittatus Dies.). Ogſaa en Snyltekræbs (Bomolochus 

Belones Burm.) er iagttagen paa dens Gjealler, hvilken dog ikke 

hidtil hos os er forekommen mig. 5 

Jeg troer det pasſende, ſom Anhang til nærværende Artikel at le- 

vere Üdtog af nogle Forhandlinger, der efter min Anſkuelſe berøre Horn— 

fiſkens Udviklingshiſtorie. 

I det af van der Soeven og de Vriese redigerede Tijdſchrift 

voor natuurligke Geſchiedenis en Phyſiologie, 1843, S. 1 flg. 

findes en lille Opſats“) af van der Zoeven om en Fiſk, ſom af Prof. 

Behn i Sommeren 1842 er funden i Kielerbugten, og ſom af Behn 

an ſaages for Ungen af Esox Belone Linn. — Efterat v. d. H. foreløbigt 

har anfert, at han paa Reiſen til Stokholm gjennem Kiel i Juli 1842 

af B. var underrettet om denne Opdagelſe, og tillige havde erholdt nogle 

Exemplarer af Fiſken; at han derneſt ved et af Naturforſkermoderne i 

Stokholm havde foreviſt disſe og ledſaget Forevisningen med nogle Be— 

merkninger; at han ſenere, efter Hjemkomſten til Leiden, paa ny havde 

underſogt disſe Smaafiſke under Mikroſkopet, og hos dem havde fundet adſkil— 

+) Mededeeling over kleine Viſchjes, waarſchijnlijk Jongen van Esox 

Belone L. door Prof. Behn bij Kiel in de Doſtzee ontdekt. 

Danmarks Siffe, III. 18 

Fiender. 
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lige Afvigelſer fra den vorne Belone “), hvilket havde foranlediget ham 

til at henvende ſig til B., for at erholde dennes Jagttagelſer tilſendte: 

meddeler han paa Hollandſk B.'s Svarſkrivelſe. Af denne Skrivelſe vil 

det være nødvendigt her at levere nogle Uddrag. 

„Den ode Juni 1842 bemerkede jeg, under Badning; paa Overfla— 

den af Havnen her en ftor Mængde ſmaa Fifte af forftjællig Farve men 

overeensſtemmende Form, hvilke, naar man vilde gribe dem, med ſterke 

Legemsbevegelſer, der dog ikke bragte dem ſonderligt frem, ſogte at und— 

komme til Dybet, Smaadyrenes forſkjœllige Farve gik fra det Hvidagtige 

gjennem det Gulgronne over til Blaat. Jeg fangede uden Befvær et 

temmelig ſtort Antal af dem; den ftørfte var 18 rhinl. Tomme lang, den 

mindſte noget mindre end 1 Tomme. Disſe Smaadyr have i Legems— 

form megen Lighed med Belone vulgaris; ogſaa er Snuden forlænget, 

og jeg var faa meget mere tilbøjelig til at holde dem for Unger af denne 

Art, da Belone i Maj fanges i ſtor Mengde ved Indgangen til Havnen, 

hvorhen den, efter den almindelige Mening, træffer for at ſkyde Rogn. 

B ſoger dernæft at forklare Aſvigelſerne mellem disſe Smaafiſke og den 

voxne Hornfiſk. Forſt, hvad Overkjaben angager, bemerker han, at den 

hos de mindſte Individer flet ikke var forlænget. „Kun hos de ſtorre 

Exemplarer var den lidt tilſpidſet; af denne Tilſpidsning ſkulde jeg være 

tilbøjelig til at ſlutte, at ogſaa her ſenere en Forlœngelſe tager Plads,” 

Om Halefinnens Beſkaffenhed ſiger han: „hos de mindſte Individer finder 

jeg den rund, men de lidt ſterre have den ligeſom afſkaaren, og ſaaledes 

viſer fig her en Fremgang i Udviklingen, ſom, videre tiltagende, maaſkee 

kunde lede til de ældre Exemplarers Haleform.“ Om Bugfinnerne yttrer 

han Folgende: „af Bugfinner vifte fig, ſelv hos de ſtorre Exemplarer, 

ingen Spor. Disſe ſynes imidlertid hos unge Fiſke i det Hele taget at 

fremkomme ſenere end Bryſtfinnerne. Saaledes afbilder Carus i ſin 

Udviklingshiſtorie af Cyprinus Dobula (Tab. Anat. comp. illustr. P. 

III. t. 5) vel Bryſtfinner men ingenſteds Bugfinner; ligeledes Bloch 

Tab. XIX fig. II, og han ſiger udtrykkeligt om Cyprinus Blicca, at 

+) Foruden den ſtrax iøjnefaldende og betydelige Forſkjcllighed, at 

Overkjæben ikke er forlænget, hvorved Fiſken fager Lighed 

med Slægten Hemiramphus, mangle Bugfinner, i hvis Sted Bugen 

viſer ligeſom en hudagtig Kam; Halefinnen er afrundet iſtedetfor kloftet, 

og Finnernes Straaletal er noget forftjælligt fra den vorne Hornfiſks. 
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Bryſtfinnerne viſe fig den forſte Dag, Bugfinnerne førft den ottende. 

Derimod finder man paa Bugfladen mellem Gadborfinnen og Bryſtfin— 

nerne en fin Hudſtrimmel, ſom kan ſammenlignes med Vandſalamandrenes 

Kam. Saadan en hudagtig Kam er ligeledes funden hos yngre Fiſke; 
den er flere Gange iagttagen og afbildet, til Ex, af Carus.“ Straale— 

letallet hos disſe ſmaa Fiſke fandt B. ſaaledes: 

Rygf. 16 (fjældnere 15); Bryſtf. 8—9; Gadborf. 16—213 Halef. 14—16. 

Behn tvivler flet ikke paa, og deri er jeg ganſke enig med ham, 

at disſe Smaadyr ere Unger af E Sox Belone. Da det imidlertid vilde 

have haft megen Interesſe for mig, ſelv at underſoge disſe Smaadyr, ſkrev 

jeg i denne Anledning til en Bekjendt i Kiel, for ved hans Mægling at 

erholde Exemplarer; hvad ikke lykkedes mig. — Behn er dog ikke den 

forſte, der har iagttaget ſaadan Fiſkeyngel. Allerede i Juli 1818 havde Eng— 

lenderen Couch fundet lignende i Kanalen, og i det 13de Bind af Lin— 

nean Transactions bekjendtgjort fin Opdagelſe; men han anſage denne 

Fife for en Hemiramphus. 1837 fandtes atter af en Edward Clarke 

ſaadanne Fiſke paa den engelſke Kyſt. Exemplarer tilſendtes Narrell, og 

denne optog, i det i Aaret 1839 udkomne Supplement til History of 

the british ſishes, disſe ſom en ny Art under Navnet Hemiramphus 

europæus. Dog fremſetter han følgende Yttring. „Et Sporgsmaal 

maa voves. Er denne Fife med dens ulige udviklede Kjæber den meget 

unge Tilſtand af vor almindelige Hornfiſk? Med Undtagelſe af Mundens 

Seregenhed er den visſelig meget lig; men vore unge Hornfiſk af Aarets 

Yngel, fangne i December, da de omtrent ere ſyv Tommer lange, og 

af hvilke jeg beſidder Individer, have Overkjben af ſamme komparative 

Længde ſom Underkjcben.“ Narrell mener upaatvivleligt ved disſe Ord, 

at Overkjcben hos Individer af ſyv Tommers Længde har ſamme kom— 

parative Længde ſom hos vorne Fiſke; men dette maa jeg beſtemt mod— 

ſige, ſom ganſke modſtridende mine Erfaringer”), og viſtnok kun beroende 

paa overfladiſk Sammenligning uden nøjagtig Udmaaling. 

I den i Aaret 1841 udkomne nye Udgave af Narrell's Hist. of 

the br. fish. beſparer han ſelv det ovenſtaaende Sporgsmaal paa folgende 

Maade. „Det i Supplementet vovede Spørgsmaal er nu beſparet bes 

*) Jeg har, foruden det ovenfor udmaalte lille Exemplar paa omtrent 

ofte Tommers Længde, haft Lejlighed til at underſoge flere af lig⸗ 

a nende Sterrelſe. 

18* 
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negtende, idet Hr. George Clarke har fundet Yngel af Hornfiſken af 

kun en Tommes Længde med begge Kjaber af lige Længde.” Denne An— 

givelſe har foranlediget Prof. Zornſchuch i Greifswald til, i det oven⸗ 

omtalte hollandſke Tidsſkrift (10de Deel S. 295 flg.) at levere Bemerk— 

ninger over Sagen, hvori han ikke blot antager det for afgjort, at de 

omhandlede Smaafiſke henhore til Slægten Hemiramphus, men tillige, 

efter nogle Afvigelſer i den af van der Zoeven og den af Narrell 

meddeelte Afbildning, ſoger at beviſe, at den engelſke Hemiramphus er 

ſom Art forſkjeœllig fra den i Oſterſoen forekommende “). Jeg er imidlertid 

faa langt fra at tiltræde denne Adſkillelſe, at jeg endog maa vedblive, indtil 

ovenſtagende Angivelſe af George Clarke fuldſtendigt bekræftes, at betragte 

baade den engelſke og den oſterſoiſke Hemiramphus ſom Yngel af vor 

Hornfiſk. Thi ferſt finder jeg det aldeles uſandſynligt, at den tropiſke 

Fiſkeſlagt Hemiramphus, der ikke engang nogenſinde vides at være be— 

mærket i Middelhavet, ſkulde ikke blot forekomme, men, hvad mere er, 

yngle faa højt mod Norden; og at man ſkulde have iagttaget Ynugelen, 

uden nogenſinde at bemerke den vorne Fiſk. Dernaſt kan jeg ikke finde det 

rimeligt at antage, at Kjæberne hos Hornfiſkens Yngel ſkulde være lige lange, 

og at Overkjaben hos Individer af omtrent otte Tommers Længde ſkulde 

havde aftaget meget betydeligt, for hos ſterre Individer efterhaanden at 

nærme fig det oprindelige Forhold. Af de to nedenſtagende Traſnit er 

det øverfte Kopi af van der Soevens Afbildning, det nederſte af 

Narrells. 

Endnu en Tvivl med Henſyn til vor Hornfiſk har jeg her at tilføje. 

Forſt efterat den allerftørfte Deel af ovenſtagende Artikel om denne Fife 

var trykt, kom den i Aar udgivne attende Deel af Cuviers og Valen— 

ciennes's Hist. des Poissons, i hvilken Slægten Belone afhandles, mig 

tilhende. Jeg feer deraf, at Valenciennes adſkiller ſpecifiſk den nordiſke 

Hornfiſk fra den i Middelhavet almindelige, en Sondring, ſom juſt ikke 

var mig meget uventet. Overraſfket blev jeg derimod, ved at erfare det 

Skjclnemerke, hvilket V. anfører ſom karakteriſtiſk for den nordiſke Art, 

nœemlig: en Karde af ſtumpt koniſke Tender paa den forreſte 

Ende af Plougſkjœrbenet, hvilken endog ſkal være meget ſynlig for det 

blotte Oje. Da jeg aldrig har bemerket denne meget ſynlige Tandkarde hos 

vor Hornfiſk, vilde let den Tanke have kunnet opftaae hos mig, at V. omtalte 

*) Han foreflaaer for denne Navnet H. balticus, hvilket van der 

Soeven, ſom mindre pasſende, vil have forandret til H. Behnli.“ 
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en, den franſke Veſtkyſt maaſkee ejendommelig, Hornfiſk-Art; derſom han 

ikke havde tilføjet, at han blandt andre Exemplarer ogſaa Havde to 

fra Island for fig, hos hvilke Plougſtjertenderne endnu fremtraadte 

tydeligere end hos de fra Kanalen. Bragt i Uvished ved V.'s Jagtta— 

gelſer ilede jeg naturligvis med at underſoge, om jeg muligen kunde have 

overſeet den omtalte Tandkarde. Da Hornfiſken allerede for dette Aar 

havde trukket fig fra vore Kyſter, var jeg indſkrenket til fire Exemplarer 

i Spiritus, hos hvilke intet Spor til Tænder paa Plougſkjœr-— 

benet kunde opdages. Jovprigt anſeer jeg det for rigtigſt, for Ojeblikket 

at tilbageholde alle Gisninger, dette tvivlſomme Punkt betræffende, indtil 

det nœſte Foraar atter hidforer et rigeligere Materiale for Underſogelſe. 
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6000 N oe 

e 
2 

Makrelgiedden Scomberosox Lacep. ). 

Legemsformen langſtrakt, ſammentrykket. Den yder— 

ſte Gjellebues mod Mundhulen rettede Forlengelſer ſtore 

og næften borſtedannede ligeſom hos Sildearterne. Ryg- og 

Gadborfinnens ſidſte Straaler viſe fig, ligeſom hos Makrel— 

flægten, adſkilte fra Finnernes ovrige Deel, faa at de danne 

Smaafinner eller faa kaldte falſke Finner. Knoglerne 

have ſedvanlig Farve. Svommebleren er lukket (men kan 

ſtundom ganfke ſavnes). Jovrigt ſtemmer denne Slægt om— 

trent med Hornfiſkeflegten. 

S6de Art. Den nordiſke Makrelgjedde (Scomberesox 
Camperi Lac.). 

Hovedets Lengde indeholdes fire Gange, den 

ſtorſte Højde ni til elleve Gange i Totallengden. 

Den ſtorſte Tykkelſe lidt ſtorre end Halvdelen af 

den ftørfte Højde. Nebets Længde til Sjehulen 
udgjor hos vorne Individer mere end J af Total: 

længden. Underkjeben længer end Overkjeben, 

dog ſ ikke i betydelig Grad. Antallet af de falſke 

Finner bag Rygfinnen fem, bag Gadborfinnen ſyv. 
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En Svommeblere er tilſtede. Finnernes Straa⸗ 

letal er 

Rygf. 11s; Bryſtf. 18; Bugf. 7; Gadbf. 13 ＋s; Halef. 751) 
(13＋6— 1277) 5 

pennant, tour of Scotland: Saury. ; Synonymi. 

Bloch, Syst. ichth. ed. Schneider, S. 394: Esox saurus (kun 

tildeels). 

Lacepede, Histoire des Poissons, Tom. V: Scomberesox Camperi. 

Reinhardt, Maan. f. Literatur, 1833, 9de Bind S. 231: Scom- 
beresox Camperi. 

Parrell, british fishes I, 394: Scomb. saurus. 

Valenciennes, hist. des poiss. XVIII, 464: Scomb. Camperi. 

Donovan, brit. fish. V, tab. 116. Afbildninger. 

Lacepede, Hist. d. poiss. V, tab. 6 ſig. 3. 

Synonymien har ingen Vanſkeligheder Men, hvad de forſkjellige, Bemerkn. 

denne Fiſk tillagte, ſyſtematiſke Bencvnelſer angager, troer jeg at maatte Sen 

oplyſe, at jeg foretrekker Lacepedes Artsnavn, ſkjondt yngre end det 

blochſke, fordi dette ſidſte er en Kollektiv-Benavnelſe for flere baade 

europeiſke og exotiſke Arter. Jeg har endvidere troet at burde beholde 

Lacepedes Slagtsnavn, der er meget ældre end det af Rafinesque 

foreſlaaede Sairis, uagtet adſkillige Forfattere i den ſeneſte Tid give 

dette Fortrinet, dog uden tilſtrekkelig Motivering “), 

„) Valenciennes angiver Straaletallet ſaaledes: 

Rygf. 12; Bryſtf. 12; Bugf. 6; Gadborf. 12; Halef. 27. 

Det af mig anførte Tal har jeg iagtraget hos tre Exemplarer, 

kun med den antydede Afverling i Gadborfinnen. Imidlertid maa jeg 

bemerke, at Zællingen af Bugfinnernes Straaler vanſkeliggjores 

ved disſes ſterke Forgrening; og da jeg ingen Disſektion har kun— 

net anſtille, ter jeg ikke benægte, at V.'s Telling maaſkee kunde 

være at foretrekke. Naar denne Forfatter angiver 27 Straaler 

for Halefinnen, regner han naturligvis Stetteſtraalerne med. 

*) Saaledes Joh. Muͤller, der ikke udtaler, om det er af ſyſtematiſre 

Grunde, at han forkaſter Navnet Scomberesox, eller fordi han finder 

det ſlet dannet. Men ſelv begge disſe Grunde tilſammen kunne, 
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Sfjøndt nærværende Fifi i Almindelighed betragtet har 

megen Lighed med Hornfiſken, kan den dog let adſtilles 

fra denne ved den kortere og højere Form, ved Befkaffenheden 

af Ryg- og Gadborfinne o. ſ. v. De i Spiritus opbevarede 

Individer, jeg har underſogt, ſtemme i Farve meget nær med 

Hornfiſken; ligeſom ogſaa Narrells Beſkrivelſe af Farven 

efter friſte Exemplarer ikke giver nogen Anledning til at for— 

mode, at nærværende Fiſk viſer veſentlig Forffjæl i faa Hen— 

ſeende fra Hornfiſken. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 151“; B 15475 C 94%; 
ſterſte Højde (lidt foran Bugfinnerne): A 20“; B 163“; C 

12285 

Højde foran Halefinnens Rod: A 447"5 8.33“; C 24"; 

ftørfte Tykkelſe (under den ftørfte Højde): A 113% B 83/1; 

8 64%) 3 

ſtorſte Omkreds: A 44“; B 34”; C 237; 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Gjellelaagets bageſte Rand: A 
3 B 4% 05 DSE 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Nakken: A 317; B 317; C 

204"; 

Underfjæbens Fremragning foran Overkjceben: A 2'7; B 13%3 
Cc 22%; 

det opſpilede Gabs ſtorſte Højde: A 19”; 

efter min Mening, ikke retferdiggjere dets Fortrongelſe. Valen— 

ciennes har for faa vidt forandret Navnet, at han ſtedſe ſkriver 

Scombresox. 

+) Maalene under A og B ere af de to, nedenfor omtalte, i Oreſun— 

det fangede Individer, under Caf det islandſke. Dette ſidſte af— 

viger i flere Henſeender, iſer hvad det kortere og plumpere Neeb 

angager, fra de to andre; men ddet forekommer mig ikke urimeligt, 

at disſe Afvigelſer blot ere at betragte ſom Udtryk for en yngre 

Alder; hvilken Mening ſynes mig at finde Bekraftelſe i det, ſom 

ovenfor er anfert om Hornfiſken. 



281 

det opſpilede Gabs ſtorſte Brede: A 445 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 312“) ] B 323“; C 
i 15”; 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Næfegruben: A 26“ B 
re LEGE C 1147; 

ftørfte Længdegjennemfnit af Næfegruben: A 11775 B 147; C 17; 

ftørfte Højdegjennemfnit af Næfegruben: A 24“; B 2373 C 13”; 

indbyrdes Afſtand af Næfegruberne fortil; A 43“ ; B 41/73 € 347; 

Afſtand mellem Mæfegruben og Sjehulens forreſte Rand: A 1”; 
B 143 8 1; i 

Afſtand fra Underijæbens Spidſe til Oiehulens Fag Rand: A 
23/3 B 293% 3 8 12 

e Lengdegjennemſnit: A 5“; B 5“; C 317"; 

Øjets Lengdegſennemſnit: A 5“; B 5%; C 33% 

Øjets Hojdegjennemſnit: A 34“; B 4“; C 3%; 

Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 33, 3 
B 35585; C 23/11; 

Ufftand fra Øjehulens bageſte Rand til Gjællelaagets 175 Rand: 
A 1”; B 14%; (C 104% : 

5 fra Underkjebens Spidſe til Rygfinnens forreſte Rand: A 
103%; B 1033 Cc 64"; 

den fammenhængende Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 1247; B 
124%; 0 11%z 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 64%; B 64“ C 43%; 

de falſke Finners Lengdeſtrekning: A 2337; B 18“; C 123%; 

den ſidſte falſfke Finnes Afſtand fra e Rod: A 3%; B 
— . . U 12/75 

Bryſtfinnernes Længde: A 10“; B 10“; C 73%); 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden A 33/7; B 34“/%; C2 23/11; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Bugfinnernes Rod: A 88“; 
B 82%3 Cc 5/1; 

Bugfinnernes Længde: A 10“/; B 91/73 C 61773 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 21/7; B 21773 C 12; 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: 4 
12%; B 93%/%⁵3 Cc 83 

Gadborregionens Længde: A 3% B 24%; C 13%; 
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den ſammenhengende Gadborfinnes Længde: A 1477; B 11%; 
(0 91"; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 54/7; B 64%; C 47; 

de falſke Finners Lengdeſtrekning: A 23177; B 244775 C 15% 

den ſidſte falſke Finnes Afſtand fra Halefinnens Rod: A 23%; B 
22/45 C 71/5; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 187; B 193%; 
Cc 134" 5 i 

Halefinnens Længde i Midten: A 87; B 875 C 54”, 

Hovedet indeholdes omtrent fire Gange i Totallængden, 

og er i de flefte Henſeender af ſamme Form og Beſtaffenhed 

ſom hos Hornfiſken. Dog er baade Over- og Underkje— 

ben forholdsvis langt tyndere og ſvagere, iſer den forſte, der 

for en ſtor Deel optages i den ſidſte ligeſom i en Rende. 

Overkjeben viſer fig fremdeles konvex ved Roden i en endnu 

højere Grad end hos vor almindelige Hornfiff, og Profilen af 

Nabet bliver ligeſom lidt udhulet eller indbojet, idet Spidſen af 

Overkjceben hæver fig lidt opad. Spidſen af Nabet, dog iſeer 

Underkjebens, er bruſkagtig og bøjelig. Tænderne danne flere 

Rakker“) ligeſom hos foregagende Slægt, men de ere faa ſer— 

deles ſmaa, at de næppe kunne iagttages med det blotte Øje; 

ingen af Ræfferne ſynes mig at overgaae de øvrige i nogen 

betydelig Grad i Storrelſe. Tungen rager et Stykke frem 

foran Mundvigene, er vel adſkilt fra Underkjeben, glat, flad, 

fortil noget tilſpidſet, dog i Enden afrundet. Nęeſeborenes 

Grube er i Hovedſagen af ſamme Beſkaffenhed ſom hos 

Hornfiſken, men den har hos nærværende Art meget ſtorre Højde 

end Længde, hvorved den fager et neſten ſpalteagtigt Üdſeende, 

eller i al Fald danner en meget ſmal Triangel (med Grund— 

*) Jeg kan, efter omhyggelig Underſogelſe, ikke tiltræde Valenciennes's 

Paaſtand, ifølge hvilken der kun ſkulde findes een Rekke; hos den nord— 

europœiſke Art har jeg idetmindſte i en ſtor Deel af Kjæberne iagttaget to. 
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"fladen vendt opad eller liggende i Pandefladen). Den hud— 

eller noget bruſkagtige Lap, ſom udgager lodret fra Neſegru— 

bens Grund, er her meget ſtor og tyk; den viſer fig ikke blot 

feſtet til Grubens Bund men ogſaa til dennes bageſte eller mod 

Ojehulen vendte Veg ved en hudagtig Forlengelſe eller Stilk, 

hvorved den i Udſeende fager nogen Lighed med en Paddehat. 

Ojehulen er vel lille (dens Lengdegjennemſnit indeholdes 

omtrent ni Gange i Hovedets Længde), men dog noget ſtorre 

end hos Hornfiſken; tillige er dens Form meget mere elliptiſk 

eller oval, med iojnefaldende ſtorre Lengdegjennemſnit end 

Hojdegjennemſnit. Spor til noget Sjelaag fortil har jeg ikke 

iagttaget, og Øjet udfylder aldeles Ojehulen. Gjelleſpal— 

ten er bagtil og foroven fløftet omtrent i Linie med Pupillens 

overſte Rand, og viſer fig aldeles ikke indſkaaren i Pandefladen, men 

danner derimod foroven en lille Fold eller Bugtning af Huden. 

Jeg har fundet fjorten Gjelleſtraaler, hoilke imidlertid 

ere ſaa noje forenede, at deres Antal ikke uden Disſektion kan 

beſtemmes “); de to forſte brede, ſverddannede; de folgende til— 

ſpidſede, tildeels lidt krummede, efterhaanden aftagende i Lengde 

ligeſom i Tykkelſe, faa at de ſidſte næften aldeles tabe fig i 

den tykke forbindende Hud. Med Henſyn til Gjellebuer— 

nes Befkaffenhed finder den ikke uveſentlige Forſkjcel fra Horn— 

fiſken Sted: at den pderſte Gjellebue er forſynet paa det ne— 

derſte lange Been med en ydre Rakke lange, borſtedannede, 

tydeligt tand- eller tornevebnede Forlengelſer (neſten 

ligeſom hos Silden), omtrent 40 i Tallet; og med en indre 

Ræffe af 26 eller 27, temmelig ſmaa men dog meget tydelige, 

triangulcere, tornevæbnede Knuder; Buens øvre forte Been er 

fun væbnet med ſaadanne Knuder i begge Rakker, fer i den ydre, 

+) Valenciennes angiver kun tretten, Maaftee er Tallet noget for⸗ 

anderligt, ligeſom hos Zornfiſken. 
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tre eller fire i den indre. Bigjelle findes ligeſaalidt ſom 

hos Hornfiſken. 

Kroppen er langſtrakt, ſmal, temmelig flærft ſammentryk— 

ket, faa at dens ſtorſte Tykkelſe kun udgjor ubetydeligt mere 

end Halvdelen af den ſtorſte Højde, indtil Ryg: og Gadbor— 

finnen næften liniedannet; et Gjennemſnit af den vil fremſtille 

en Ellipſe, eller, da Bugen bliver noget ſmallere end Ryggen, 

en langſtrakt Oval. Halen bliver fra Finnernes Begyndelſe 

kegleformigt tilſpidſet, fkjondt ikke ganſke regelmesſigt. Ryg— 

finnens Begyndelſe falder omtrent ved Enden af Totalleng— 

dens 5, eller dog kun ganſke ubetydeligt bag dette Maal, og 

den nager, naar de falffe Finner medregnes, Halefinnens Rod; 

men den egentlige Rygfinne, ſom er af langſtrakt og temmelig 

lav Form, indtager kun omtrent 1 af hele dette Rum og kun 

omtrent 1, af Totallcengden. Forſte Straale er fort (den har 

kun omtrent Halvdelen af anden Straales Længde) men tyk og 

ſterk, og ligner en Pigſtraale; med anden Straale opnager Finnen 

allerede ſin ſtorſte Hojde, og de folgende aftage kun langſomt 

og ſvagt, faa at den indbyrdes Forffjæl i Længden ikke er be— 

tydelig; Straalerne ere iovrigt vidt ſtillede og, med Undtagelſe 

af den forſte, mere eller mindre kloftede. De fem, langs Ryg— 

fladen henſtrakte, triangulære falſke Finner ere hos nogle In— 

divider ſtillede faa langt fra hverandre, at den foregagendes 

Spidſe ikke ganſke nager den efterfolgendes Rod, hos andre 

derimod nærmere hverandre; den lille ſidſte ſynes altid fuldkom— 

ment at nage Halefinnens Rod. Bryſtfinnerne ere om— 

trent af ſamme Lengdeforhold, Form og Befkaffenhed, endog 

i Henſeende til forſte Straales Brede, ſom hos Hornfifken. 

Men de udmeerke fig imidlertid derved, at de fire forſte Straa— 

ler, ſom ere iøjnefaldende længere end de folgende, ikke ved en 

gradevis Aftagelſe gage over til disſe, men danne en tydelig, 

bagtil fremragende Flig, hvorved altſaa disſe Finners bageſte 

Rand bliver vinkelagtigt indſkaaren iſtedetſor frraa. Bug: 
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finnerne, hvis Rod findes anbragt bag Midten af Totalleeng— 

den, ere omtrent af ſamme Storrelſe ſom Bryſtfinnerne (eller 

dog kun lidet kortere), og begynde ligeledes med en bred, 

flad og enkelt Straale; men denne er artikuleret i den ſidſte 

Halvdeel (hos Bryſtfinnerne kun i Spidſen), og Finnernes ba— 

geſte Rand viſer blot en jævn ſkraa Afſkjcring, idet Straalerne 

gradevis aftage, ſtjondt kun lidet. Afſtanden mellem Bugfinner— 

nes Spidſe og Gadboret er kun lidet ſtorre end Bugfinnernes 

Længde, ja falder endog ſtundom ſammen med denne. Bag 

Gadboret, ſom er elliptiſk paalangs og af Middelſtorrelſe, 

findes en temmelig ſtor, trianguler Grube, ſom opfyldes af 

Generationspapillen; umiddelbart efter denne Grube, 

eller dog kun med et ganſke ringe Mellemrum, følger Gad: 

borfinnen. Denne begynder under, eller ubetydeligt foran, 

Rygfinnens Begyndelſe, og har fnart lidt ſtorre, ſnart lidt 

ringere Lengdeſtrekning end Rygfinnen, men ſynes altid at 

ſtaae tilbage for denne i Højde. J Straalernes Beſtaffenhed lig— 

ner den forreſten Rygfinnen. Efter den egentlige Gadborfinne 

folge fer eller ſyv*) falſke Finner af Beſkaffenhed ſom Ryg— 

finnens. Halefinnen, hvis ſtorſte Længde indeholdes ni til 

ti Gange i Totallængden, gaaer lidt op paa Siderne af Ha— 

len, og er bagtil dybt og vinkelformigt indfkaaren, faa at dens 

Længde i Midten ikke udgjor Halvdelen af dens ſtorſte Længde. 

Jovrigt ſtrekke Kroppens Sidemuffler fig meget langt bagud 

paa Halefinnens Sider, hvorved baade de midterſte Straaler viſe 

fig meget kortere, end de i Virkeligheden ere, og Halefinnen 

ſynes at gage længer op pan Halens Sider, end Tilfældet er; 

ogſaa bliver derved Tellingen af Halefinnens Straaler vanſke— 

liggjort. Saavidt jeg uden Disſektion har kunnet beſtemme 

*) Afvigelſerne i Tallet ſynes kun at beroe derpaa, om Gadborfinnens 

ſidſte Straale er lidt mere eller mindre nøje forenet met den øvrige 

Finne; i forſte Tilfælde tælles 1346, i ſidſte 127. 
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Antallet, beløber det fig til atten, foruden fire Stotteſtraaler 

foroven og fem forneden. 

Sidelinien fremtræder ikke tydeligere end hos Hornfiffen. 

Skjellene bedæffe ikke alene Kroppen men ogſaa endeel 

af Hovedet ſaavel paa Siderne, ſom ifær paa Overfladen, 

hvor de trænge frem ikke blot foran Øjnene, men ſelv foran 

Mundvigene lige til Spidſen af den Vinkel, der dannes mel: 

lem Mellemfjæbebenene. Paa Hovedets Pandeflade ere Skjel— 

lene tildeels ſideordnede, og viſe Lighed med Skjoldene paa 

en Slanges Hoved; paa Kroppen derimod ere de tynde, let— 

affaldende, hudagtige og meget regelmesſigt taglagte. Fra 

Bugfinnerne til Rygfladens Midte har jeg talt ſemten eller ſex— 

ten Rakker, fra Gjellelaagets bageſte Rand til Haleſinnen over 

110 (omtrent 113 eller 11). J Almindelighed har jeg fundet 

dem at være af en uregelmesſigt oval Form, med ſtorre Højde 

end Længde, uden Vifte, med Vaxtſtriber i temmelig ringe 

Antal og kun ved Randene, medens de paa Midten ere for— 

foundne. Dog har jeg feet enkelte Skjel, paa hvilke Vaxtſtriber— 

nes Antal var temmelig betydeligt (henimod 50), og hvor de ind— 

toge hele Skjellets Overflade lige til Middelpunktet. De 

tvende Ræffer af fremragende Skjel, ſom ere anbragte langs 

Bugens Grendſelinier, nærme fig hinanden indbyrdes meget 

mere end hos Hornfiffen, paa Grund af Kroppens ſammentryk— 

fede Form, og rage tillige langt ftærfere frem paa Bugfladen, 

ſaa at de kunne ſiges, lige til Gadborfinnens Rod at frem— 

bringe virkelige Kjole. De ophøre iovrigt for Halefinnens 

Rod ved Begyndelſen af den tredieſidſte falſte Finne; men des— 

uagtet har jeg talt over 150 Skjel i hver af disſe Linier, 

hvoraf følger, at de ere hverandre nærmere end Kroppens ov— 

rige Skjel. De have en firkantet Form med afrundede 

Hjørner, viſe kun ringe eller tildeels ingen Forſkjcl i Højde 

og Længde, og gjennembores af en Kanal, der udmærfer fig 

ved en overordentlig Vidde i Forbindelſe med meget ringe 
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Længde. Kun foroven og forneden bemerkes enfelte, mere eller 

mindre tydelige Vaxtſtriber. 

Om Skelettet og den indre Bygning hos denne Ind Bys- 
Fiſt kan jeg efter egen Erfaring intet anføre, da jeg ikke har 

kunnet disponere over noget Exemplar til anatomiſk Brug. 

Jeg indſkrenker mig derfor til efter Valenciennes at be— 

merke, at denne Art beſidder en lang, liniedannet, ſolvglindſende 

Svommeblere, hvilken ſtal ſavnes hos Middelhavets Art. 

Denne Fiſt bliver kun lidt mere end et halvt Pund veg— 

tig og omtrent fjorten til femten Tommer lang. 

Størrelfe. . 

Reinhardt beretter paa det ovenfor citerede Sted, atsorekommen. 

et Exemplar af nærværende Art „for tre Aar ſiden blev fan— 

get ved Indgangen til Sundet i en ſtor Sperm af Hornfifke“. 

Senere er atter et Exemplar fanget i Oreſundet, og et Exem— 

plar er nedſendt fra det ſydlige Island ). Disſe tre Individer, 

der alle opbevares i det kongelige naturhiſtoriſke Muſeum, ere de 

eneſte, jeg veed, der ere trufne i vort Norden. Paa de norffe og 

fvenffe Kyſter ſynes denne Fiſk aldrig at være bemerket. Der: 

imod findes den paa de engelſke Kyſter faa hyppigt, at den til 

fine Tider kan tages i hundredevis; ſelv paa Ørfenøerne er den 

i ſaadanne Stimer trængt ind i Bugterne, at den kunde oſes 

op af Havet med Spande. Paa Frankrigs Veſtkyſt ſynes den 

atter meget fjælden =>). 

Efter engelffe Forfattere vifer denne Fiſk fig forſt i Juni, 

og drager gjærne bort før Enden af Høften. Den lever ſtime— 

vis, gaaer højt i Vandet, ſpringer, naar den forfølges, op 

over Hapfladen, og kan, ligeſom Flyvefiſken, længe holde fig i 

) Den betegnes der med ſamme Navn ſom Hornfiſken. 

**) Endog i den Grad, at Cuvier ikke ſynes at have beſiddet nogen 

Efterretning om dens Forekommen paa den franſke Veſtkyſt, og at 

Valenciennes kun kan anføre et eneſte Exempel derpaa. 

Zevemaade. 
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Luften, fine fmaa Bryftfinner uagtet”). Man mener, at have 

feet over 20,000 paa. een Gang ude af Bandet. J Frith of 

Forth ſkal den om Hoſten gane op ved Flodtiden, men iſtedet— 

for, ſom almindeligt er Tilfældet med andre Fiſt, at træffe fig 

tilbage, naar Bandet falder, bliver den ſtaaende med Nabet ned— 

boret i Dyndet, og kan faaledes i Ebben indſamles i Mengde. 

+) They rush along the surface by repeated starts for more than 

a hundred feet, without once dipping beneath, or scarcely 

séeming to touch the water. Couch hes Narrell I, 395. 
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XVII. Karpetamilien. . 

Karpeſlaegten (Cyprinus Heck.). 

Formen i Almindelighed noget høj og tyk med ſtumpt 

Hoved og kjodfulde Leber. Fire Skjeggetraade, to i 

Mundkrogene og to paa Overkjaeben. Svelgtenderne 

tykke med afſtumpet, furet Krone (ARnuſetender), tre i een 

Rekke og een eller to ſmaa indenfor den midterſte under en 

ret Vinkel. Tre flade Gjelleſtraaler. Rygfinnen, hvis 

forſte Straale findes anbragt fodret over eller foran Bugfin— 

nernes Rod, er meget fænger end Gadborfinnen, men begge 

have i Begyndelſen en ſterk, ſaugtagget Straale ligeſom en 

Pigſtraale. Kroppen er bedæffet med ſtore og tykke Skjel, 

der ofteſt danne ligemange Rakker oven- og nedenfor Side— 

linien. Tarmekanalen dobbelt faa lang ſom Totalleengden. 
Danmarks Fiſke. III. 19 
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Den almindelige Karpe (Cyprinas Carpio Linn.). 

Olivengron med gul Bug. Kroppens ſtorſte 

Højde er omtrent dobbelt faa ſtor ſom Tykkelſen, 

lidt ſtorre end Hovedets Længde, og udgjor 4 af 

Totallengden. Øjets Lengdegjennemſnit indehol— 

des mellem fer og ſyv Gange i Hovedets Længde. 

Mundvigenes Sfjæggetraade have omtrent Mund⸗ 

ſpaltens Længde, og ere dobbelt faa lange ſom 

Dverfjæbens. SerSfjælræffer ovenfor og ligefaa 

mange nedenfor Sidelinien; 37 til 38 Sfjæl fra 

Gjellelaagets bageſte Rand til Halefinnen. Fin⸗ 

nernes Straaletal er 

Rygf. 23; Bryſtf. 16; Bugf. ; Gadborf. 3; Halef. y 

Schonevelde, S. 32: Cyprinus nobilis. 

Bartholin, de medieina Danorum, S. 276: Cypr. nobilis. 

Pontoppidan, Atl. I, 653: Cypr. Carpio. 

muͤller, Prodr. n. 426: C. Carpio. 

Skougaard, Bornholms Beſkr. S. 66: Karper. 

Kuß, Naturb. d. Herzogt. S. 137: der Karpfen. 

Bloch, Fiſche Deutſchlands tab. 16. 

Denne Fiſk har fit Hjem i det ſydligere Europa, og er hos 

os indført, efter den almindelige Angivelſe, af Peder Ore 

omtrent 1560. Der kan vel neppe rejſes nogen grundet Tvivl 

mod Karpens Indforelſe hos os“); men hvad Tiden angaager, 

da er jeg tilbojelig til at lægge denne noget længere tilbage, hvorvel 

jeg for Ojeblikket ikke kan med tilſtrekkelige Kjendsgjerninger 

begrunde denne Mening”). Men, hvad enten den er indført 

*) Endnu i vore Dage indføres ſtundom ved Fiſkehandlere hele Kvaſelad— 

ninger af denne Fiſk fra Preusſen, for dermed at beſette Damme. 

) Schonevelde omtaler (1624) Karpen uden videre ſom piseis la- 

custris et fluviatilis omnibus notus, hvilket ſynes at antyde, at 
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tidligere eller ſildigere, faa kan den ſom indført ikke henregnes 

til den danſke Fauna i en ſtrengere Betydning; og bliver 

derfor ligeſaalidt her Gjenſtand for en nærmere Befkrivelſe 

ſom til Ex. den fra Kina ſtammende Guldfiſk, ogſaa en 

Karpeart, der nu meget jævnligt fees hos os ſom Prydelſe i 

Verelſerne k). — Karpen forekommer hos os i Regelen kun 

paa ſaadanne Steder (Damme og andre ſmaa Vande), hvor 

den maa antages at vere henſat; blot Elben gjor, ſaavidt 

mig bekjendt, i ſaa Henſeende Undtagelſe; allerede til Scho— 

neveldes Tid var den almindelig i denne Flod, formodentlig 

undfluppen fra de mange Karpedamme i Omegnen. Naar 

nogle Forfattere angive Karpen ſom forekommende i Limfjor— 

den (Pontoppidan J. s. c. og Wilſe i Reiſeiagttagelſerne 

V, 232), forblande de den upaatvivleligt med en anden Art 

af den linneiſke Karpeſleegt, hvorom mere nedenfor. Nord for 

Limfjorden ſynes Karpen aldrig ret at have faaet Fodfeſte: 

idetmindſte er det et gammelt Mundheld i det nordlige Jydland, 

at „Karper og Grever ikke trives i Vendſysſel“. Man kjen— 

der af Karpen Monſtroſiteter med meget fort Snude og Udartnin— 

ger med Uregelmesſighed i Skjelbekledningen. De ſaakaldte 

Spejlkarper, der udmerke fig ved nogle Lengderekker ſer— 

deles ſtore Skjel, ffulle opſtaae, naar almindelige Karper ſet— 

tes i ganſke iſolerede Damme, der lenge have ligget torre; 

og i en højere Alder bliver Spejlkarpen til Læederkarpe ved 

den idetmindſte i Holſten og Slesvig maa have været indført længe 

for Peder Opes Tid. Det forekommer mig desuden højft rimeligt, 

at Kloſtrene allerede tidligt kunne have fundet ſig foranledigede til 

at indføre denne ſejglivede og letforſendelige Fiſk. 

*) Den kineſiſke Guldfiſk (Cyprinus auratus Linn.) er nu faa almin— 

delig paa Isle de France, at den der benyttes ſom Neringsmiddel; 

ligeledes meget hyppig i adſkillige portugiſiſke Stromme. J Frankrig 

og England yngler den i Damme. Om man hos os har gjort nos 

get Forſog i ſidſte Retning, er mig ikke bekſendt. 

19* 
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Tabet af fine ſtore Skjel“). — Karpen ffal kunne frembringe 

Baſtarder med nogle nærftaaende Fiſkearter: man nævner ſom 

ſaadanne Karudſer, Suder og Braſen. Den nager en 

Længde af et Par Alen, en Vægt af omtrent 40 Pund, er 
overmaade ſejglivet og ſerdeles frugtbar: Bloch vil hos en 

Hun paa ni Pund have talt 600,000 Wg, Schneider hos en 

paa ti Pund 700,000. Legetiden indtræffer ſidſt i Maj eller 

i Juni, alt efter Vejrligets Beſtaffenhed. — En udforligere 

Omtale af denne Fiff, ſom ikke kan finde Plads her, vil . 

derimod i en beconomifk Beſtrivelſe af de danſke Fiſkerier være 

paa ſit rette Sted. 

„) Gloger, Wirbelthierfaung Schleſiens S. 74. 
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Karudſeſlaegten (Carassius Nilss. ). 

Formen mere eller mindre høj og ſammentrykket. S fjæg: 

getraade ſavnes. Paa hver Side i Underkjceben fire Svelg— 

tender (Mejſeltender). Tarmekanalen lidt kortere 

end den dobbelte Totallcengde. De øvrige Forhold omtrent 

ſom hos Karpeſlegten. 

+) Den lille Gruppe, ſom Wilsſon afſondrede under ovenſtagende 

Navn, Fitzinger under Bencvnelſen Cyprinopsis, ſtaaer fore— 

gaaende Slægt faa ſerdeles ner, at den maaſkee næppe burde af⸗ 

ſondres fra denne; iſer da Overgangsformer kunne efterviſes, hos hvilke 
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87de Art. Den almindelige Karuds (Carassius vulgaris). 

Artsmerke. Højden viſer fig meget forſkjellig, idet den 
udgjor z til omtrent Halvdelen af Totallengden; 

Skjœggetraadene blive næften rudimentære (Cyprinus Kollarii Heck.), 

og andre, ſom forbinde den fuldkomne Mangel af Skjeggetraade 

med Karpernes mere langſtrakte Legemsform. Agasſiz og Valenci— 

ennes have heller ikke optaget Adſkillelſen. Det er viſtnok ene 

Tendernes Form, der ſkal begrunde denne, og da Zeckel forſt har 

bearbejdet og videnſkabeligt benyttet Tandforholdet hos Karperne, 

burde hans Navn maaſfee retteſt tilføjes denne Slægt. 
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men den overgaaer altid Rygfinnens Lengdeſtrek⸗ 

ning, ſom atter er noget ftørre end Hovedets og 

Halefinnens Lengde, hvilke ſidſte indbyrdes om— 

trent ere lige. Bugfinnerne ligeſaa lange eller 

endog lidt længere end Bryſtfinnerne. Gadborfin— 

nens Lengdeſtrekning udgjor en Trediedeel af 
Rygfinnens Lengdeſtrekning og ofteſt omtrent 35 

af Totallengden. J Regelen ſyv Skjelrekker 

ovenfor og fer nedenfor Sidelinien, ſamt 33 Skjel 

langs denne ſidſte. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 21; Bryſtf. 14; Bugf. 10; Gadborf. 9; Halef. 17 5 
(20-23) (14-45) (9-11) (9-10) 

Schonevelde, S. 33: Cyprinus brevis, kleine Karaß, Gilbelchen. 

— S. 34: Halb⸗Karaß vel Karpffkaraß? 

Bartholin, de medicina Danorum S. 276: Cyprinus brevis. 

Pontoppidan, Atlas I, 654: Cyprinus Carassius. 

Miller, Prodr. n. 429: C. Carassius. 

Olavius, Skagens Beſkrivelſe S. 168: Carassas eller Karusſer. 

Bloch, Geſch. d. Fiſche Deutſchlands I, 69: Cypr. Carassius. 

— — — I, 71: Cypr. Gibelio. 

Skougaard, Bornholms Beſkrivelſe S. 66: Karudſer. 

Schade, Beſkrivelſe over Mors, S. 205: Karusſen. 

Ekſtrom, Vet. Acad. Handl. f. 1838, S. 213: Cypr. Carassius 

Valenciennes, Hist, d. Poiss. XVI, 82: Cypr. Carassius. 

— — — XVI, 90: Cypr. Gibelio. 

— — — XVI, 89: Cypr. moles? 

*) Rygfinnens Straaletal er temmelig omſkifteligt; i Bryſtfinnerne 

har jeg ofteſt talt fjorten Straaler, fjældnere femten, hvilket Tal 

Ekſtrem anſatter ſom normalt, og aldrig det af Valenciennes 

angivne, ſexkten. J Bugfinnerne har jeg altid fundet ti Straaler; 

Grendſerne for Afvexlingen ere tilfejede efter Ekſtrom. J Gad— 

borfinnen har jeg omtrent lige ofte talt ni og ti Straaler. 

Synonymi. 
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Ufvildninger: Bloch, Oeutſchlands Fiſche tab. 11 og 12. — Skandinaviens Fi⸗ 

Bemerkn. 
til 

Synonym. 

Bencvnelſer. 

Beſrrivelſe. 

ſkar Pl. 31 og 32. 

Schonevelde omtaler allerede flere Slags Karudſer, hyvilke dog 

alle ſammenfattes under Artikelen de Cyprino brevi. Han anmer— 

ker næmlig, at der i Elben forekomme tre Arter eller Afarter (species 

vel differentiæ) af denne Fiſk, og tilføjer derneſt mod Slutningen af 

Artikelen endnu en fjerde. Den ferſte af disſe anſeer jeg efter Beſkrivel— 

ſen for identiſk med Bloch's og de ſenere Forfatteres C. Carassius, 

hvorimod den anden rimeligvis er C. Gibelio Aut. Den tredie kunde 

man maaſfkee holde for en Overgangsform mellem førfte og anden, der— 

ſom ikke den ſmukke Selofarve, S. tillægger den, opvakte Formodning 

om, at han her har blandet en Art, henhørende til Gruppen Abramis 

Cuv., mellem Karudſerne. Den fjerde endelig, ſom Elbfiſkerne kaldte 

Rude, ſynes man, efter hvad der anfores om den, berettiget til at hen— 

fore til Gruppen Leuciscus Cuv. — Bloch var den forſte Ichthyolog, 

der med Beſtemthed opfattede Karudſens to Hovedvarieteter ſom ſerſkilte 

Urter, og ved Diagnoſer, Beſkrivelſer og Afbildninger ſtrabte at holde 

dem ſtrengt fra hinanden, Alle de folgende ichthyologiſke Skribenter 

gjorde Bloch's Anſkuelſe til deres, indtil Ekſtrom paa det ovenciterede 

Sted vifte, at den favner ſikker Grund. For Tydeligheds Skyld holder 

jeg det for retteſt at beſkrive Fiſken, inden jeg gaaer over til at udvikle, 

hvad der kan fremføres for begge disſe to modſatte Anſkuelſer. Den i 

Donau forekommende, af Agasſiz opſtillede C. moles kjender jeg blot 

af det, Valenciennes anfører om denz men da han opſtiller den mel— 

lem C. Carassius og C. Gibelio, og hans Beſkrivelſe ſynes at karakte— 

riſere den ſom Overgangsform mellem disſe, tvivler jeg paa, at den kan 

giælde ſom ſeloſtendig Art. 

Ka rudſen kaldes paa Bornholm Kroppa, og dette er 

den eneſte danſke Trivialbencvnelſe for nærværende Art, ſom 

er bleven mig bekjendt. De Benævnelfer, hvorved Afarterne 

adfkilles, omtales nedenfor. 

Om Formen i Almindelighed lader ſig ikke anføre noget 

ret Betegnende, da den, efter de ydre Indvirkninger, er meget 
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betydelige Forandringer underfaftet, fom af det Følgende vil 

fremgaae. 

Hovedfarven er oliven; fnart lyſere olivengrøn, ſnart 

morkere olivenbrun, tildeels næften ſortagtig. Paa Bugen, 

den nederſte Deel af Siderne og af Hovedet fremtreder en 

metallifk, mæesſinggul Farve; jo lyſere Hovedfarven er, jo mere 

fremſkinner og udbreder Mæsfingfarven fig, og omvendt. Den 

ſorteblaa Pupille omgives af en ſmal, rodgul Ring; Hornhu— 

den er mesſingfarvet, men i ſtorre eller mindre Grad overtruk— 

ken med Sort eller ligeſom ſpoertet. Finnernes Farve retter 

fig efter Hovedfarven: er denne meget mørk, blive ogſaa alle 

Finnerne meget morke; Bryſt- og Bugfinner dog i ringere Grad 

end de øvrige, Er Hovedfarven lyſere, da viſer ogſaa Ryg— 

finnen fig olivengronlig, Halefinnen olivengrøn med rødlige 

Straaler, og de øvrige Finner ſmukt rode med mere eller min— 

dre Sort mod Spidſen. Jovrigt ſtaaer Farven hos denne ſom 

hos mange andre Fiſke i Forhold til Opholdsſtedet: i klart 

Vand med plantebevoxet Bund ere Farverne mere levende og 

rene; i ſumpagtigt Vand og paa muddret Bund mere morke 

og matte. 

Udmaalinger af Damkarudſen (C. Gibelio). 

Totallengde: A 83“; B 63“; C 371; 

ſtorſte Højde (ved Rygfinnens Begyndelſe): A 257; B 233%; 

C 113; 
Højde foran Halefinnens Rod: A 13/7; B 9/7; C 447; 
Højde over Nakken: A 21/7; B 154775 C 1137; i 

ftørfte Tykkelſe (foran den ftørfte Højde): A 141'7; B 12; 
G 61; 

ſtorſte Omkreds: A 64“; B 4275 C 28%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: A 222%! ] 
B 18¼%3 8 94%; 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 16“; B 13“ ; C 63%; 

det opſpilede Gabs ftørfte Højde: A 63“; B 43775 C 23%); 

det opſpilede Gabs ftørfte Brede: A 6“; B 4177; C 23%); 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 73““/; B 677; C 3%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næfebor: A 417; B 33% 
C 137; 

ftørfte Gjennemſnit af forreſte Næfebor: A 1“ B 3; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næſebor: A 47; B 177; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Neſebor: A 2“ 3 B 1 0 47%%j; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Neſebore: A 5377; B 4"; 
Cc 13%; 

Afſtand mellem 555 Naſebor og Sjehulens forreſte Rand: A 
47 75 2 2 13 U B 3 3%; 

Afſtand fra Side til Ojehulens forreſte Rand: A 63%; 
B 44%; 5 23/11; 

Sjehulens Længdegjennemfnit: A 44/75. B 47; C 2379; 

Øjets Længdegjennemfnit: A 447753 B 4%; C 24“ ; 

Ojets Hejdegjennemſnit: A 4177; B 4775; C 23%); 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 9/7; B 63“ C 4%; 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 
770 B 8108 0 34“ 3 

Afſtand fra Ojehulens dageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 
A 122775 B 9”; C 43/1; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens forreſte 1 A 34% 

B 31“; C 16“; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 23“; B 201“; C 10% 

Rygfinnens ſterſte Højde: A 13“; B 10“; C 5%, 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 11%; B 11/3 C 5%; 

Bryſtfinnernes Længde: A 17“; B 12“; C 53%); 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 547; B 3%; C 137; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 33“ B 324%3; 

C 16"; 

Bugfinnernes Længde: A 18/3 B 12%; C 6"; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 44/7; B 24%; C 13%) 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborregionens forreſte Rand: 

A 0; B O; G3“; 
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Gadborregionens Længde: A 37; B 2373 C 13%; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 104“; B 777; C 33“; 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 1177; B 9,¼; C 43%; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 10“; B 6“; 
Cc 43%3 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 22%; B 18%); 
Cc 82 13 

Halefinnens Længde i Midten: A 133“/; B 113“ ; C 6““. 

Udmaalinger af Sokarudſen (C. Carassius). 

Totalleengde: A 11“/; B 643 

ſtorſte Højde (ved Rygfinnens Begyndelſe): A 437; B 214”; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 177; B 10%"; 

Højde over Nakken: A 24“; B 154%; 

ſtorſte Tykkelſe (noget foran den ftørfte Højde): 422“ ] B 13%; 

ſtorſte Omkreds: A 103“; B 63“ 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: A 24%; 

B 18%) 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 20“; B 12“; 

det opſpilede Gabs Højde: A 9/7; B 5% 3 

det opſpilede Gabs Brede: A 83“; B 5%; . 

underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 103“; B 52% 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: A 6““%;3 B 33"; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Næſebor: A 173 B 1“ 3 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Naſebor: A 3“; B 375 

ftørfte Gjennemſnit af bageſte Naſebor: A 2/73 B 11"; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Neſebore: A 837; B 4% 
Afſtand mellem bageſte Neſebor og Ojehulens Rand: A 2“ 3 

B 14% 
Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjets forreſte Rand: A 94““; 

B 53"; j i 
Ojehulens Længdegjennemfnit: A 5/7; B 4%3 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 5“/%/; B 47; 

Siets Hojdegjennemſnit: A 5%; B 4%; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 11“; B 73%/'3; 

. 
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Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 10%; 

B 6¼ëł; 

Afſtand fra Øjets bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 

4 153“; B 94“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens forreſte Rand: A 5”; 

B 3”; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 43/7; B 25/3; 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 207; B 15%; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 14/7; B 7%; 

Bryſtfinnernes Længde: A 2077; B 133 //; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 54“; B 4%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 57; B 35%; 

Bugfinnernes Længde: A 23“; B 144"; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 527; B 33/3 

Afſtand mellem Bugfinnernes Spidſe og Gadboret: A 0; B o; 

Gadborregionens Længde: A 4“; B 247"; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 143“; B 83%; 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 16“; B 11/3 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 104 “/; B 63%); 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 217; B 18%; 

Halefinnens Længde i Midten: A 16“; B 12“. 

Hovedets Forhold til Totallængden afhænger, ligeſom 

hos andre Fiſke i Almindelighed, noget af Dyrets Sterrelſe: 

hos ſmaa Individer udgjor Hovedet 4 af Totallengden eller 

endog lidt mere, hos ſtore indeholdes det 43 Gange i Total: 

længden. Af Form er det kiledannet, eller med ſterkt nedſti— 

gende Pandeflade, ftærft opſtigende Underflade, ſamt fra Si— 

derne noget ſammentrykket, faa at dets ſtorſte Tykkelſe omtrent 

udgjor 2 eller 3 af dets Hojde over Nakken. Hovedets Side— 

flader konvergere kun lidet fremefter, og Snuden bliver ders 

for meget tyk og ſtumpt afrundet, ligeſom den er meget ført; 

dens Længde til Ojeranden indeholdes 31 til henimod fire 

Gange i Hovedets Længde, Mundſpalten er ſterkt opſti⸗ 
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gende, og Mundvigene nage ikke hen under Sjehulens ſorreſte 

Rand. Overkjeben optager og indeſlutter Underkjcben ſaa— 

vel fortil ſom fra Siderne; dens Fremragning fortil er imid— 

lertid ikke betydelig. Det opſpilede Gabs Højde er kun lidet 

ſtorre end Breden, og indeholdes fra noget mere end tre til 

fire Gange eller derover i Hovedets Lengde, alt efter Fifkens 

forfkjcellige Storrelſe; Gabet er næmlig forholdsvis ſtorre hos 

ſtore end hos ſmaa Individer; af Form er det firkantet med 

afrundede Hjørner” Forlengelſen af Mellemkjebebenenes 

opſtigende Deel giver det en ikke ubetydelig Evne til at frem— 

ſkydes. Gabets Hudrand eller Læberne ere temmelig tykke og 

kjodfulde. Bag Mellemkjebebenene findes i Munden et meget lille 

og tyndt Hudſejl, hvorimod Underkjceben ganffe favner Hud— 
udvidelſer. Tungen ligger langt tilbage i Munden, er ne— 

ſten flet ikke adſkilt fra Underkjeben, af ſmal, i Enden ſtumpt 

afrundet Form med hvælvet Overflade. Neſeborene ere 

anbragte i Pandefladen, tæt foran Øjnene, indbyrdes meget 

nær hinanden eller det forreſte fun ved en ſmal Hudſtrimmel 

adffilt fra det bageſte; de have en betydelig Storrelſe, dog 

ifær det bageſte, der langt vvergager det forreſte; dette ſidſte 

er af en temmelig kredsrund Form, hvorimod det bageſte er 

ovalt eller elliptifk med temmelig flærft overvejende Tværgjennem- 

ſnit. Den Naſeborene adſkillende Hudveg udvikler fig til en 

temmelig flor, uregelmesſigt firkantet Lap, der kan bedakke 

det forreſte Næeſebor. Øjet, ſom er anbragt meget nærmere 

Snudeſpidſen end Gjellelaagets bageſte Rand, og ſom foroven 

berører Panderanden, er af kredsrund Form med ligeſtort Lengde— 

og Hojdegjennemſnit, udfylder ganſke Ojehulen, og rager hos 

levende Individer ftærft frem over Hovedets Sideflader, eller 

er meget fremſtaaende. Det er temmelig lille, dog i meget 
forffjællig Grad efter Individernes Steorrelſe; medens det hos 

mindre Individer kun indeholdes 33 Gange i Hovedets Længde, 

og har lige Længde med Snuden, indeholdes det hos ſtore 
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Individer fer Gange i Hovedets Længde, og er meget kortere 

end Snuden. Panden mellem Ojnene temmelig flad og 

bred: hos ſtore Individer er dens Brede mere end dobbelt faa 

ſtor ſom Øjets Lengdegjennemſnit, hos ſmaa Individer kun 
omtrent 14 Gang ſaa ſtor eller lidt mere. Gjelleſpalten 

er ganſke bagudrettet, eller aldeles ikke indfkaaren i Hovedets 

nederſte Rand, idet Gjellelaaget forneden voxer ſammen med 

Struben; ikke deſto mindre har den, paa Grund af Hovedets 

Højde, en betydelig Storrelſe, og rager foroven højt op over 

Ojehulens overſte Rand. Den Hudrand, ſom indfatter Gjelle— 

laagets bageſte Rand, har en ikke ganfke ubetydelig Brede. 

De tre Gjelleſtraaler ere meget ſtore, ſterkt ſammen— 

trykkede og tynde men brede, ſabelagtigt krummede eller til 
deels endog vinkelagtigt bøjede, bagtil uddragne til lange Spid— 

ſer, dog ſaaledes, at den anden Straale er mere tilſpidſet end 

den forſte, den tredie mere end den anden; ogſaa fremtræde 

Spidſerne tydeligere og ſterkere, jo ſtorre Individet er. Gjeel le— 

buerne af en regelmesſigt bøjet eller buet Form, alle fire 

Par frie og forſynede hvert paa Mundſiden med to Rekker 

ſteerktudviklede, bladdannede, tilſpidſede, ubevæbnede Forleen— 

gelſer; kun paa den pderſte Bue beſtager den ydre Rakke af 

meget ſtorre Blade end den indre; paa de øvrige Buer der— 

imod ere begge Rakkers Blade omtrent i lige Grad udviklede. 

Paa den pderſte Bue har jeg i den ydre Rakke talt 30 For- 

lengelſer (1515) og i den indre omtrent ligeſaa mange 

(134748); paa den anden Bue tiltager Antallet lidet (omtrent 

31—35 Forlængelfer i hver Rakke); paa tredie er det atter 

omtrent ligeſom paa forſte, og paa fjerde findes endnu 30 For— 

lengelſer i den ydre men fun en Snees Styffer i den indre 

Rakke. Den frie Rand af Svelgbenene barer ogſaa hen— 

imod en Snees Forlengelſer“), hvilke udmeerke fig ved en 

+) Alle de her angivne Tal gjalde et Individ af henimod en Fods 

Længde; hos ſmaa Individer ere Tallene noget Mindre, 



303 

meget lav men bred Triangelform. Svelgbenene i Unders 

fjæben, ſom ere ſerdeles ſtore og ſterke, af en uregelmæsfig, 

i to Retninger (udad og nedad) krummet Form, fortil tilſpid— 

ſede, paa Midten temmelig flærft udvidede, bagtil ſkraat af— 

ffaarne, vife omtrent paa Midten eller lidt bag Midten af den 

inderſte-nederſte Rand en meget kraftfuld Tandvæbning. Denne 

beſtaaer paa hvert Svaelgbeen af fire meget ſtore og ſterke, 

noget bevægelige Tender, af hvilfe den ſorreſte kan kaldes 

en Hundetand, eller har en temmelig cylindriſk, i Enden 

tilſpidſet Form; de andre tre kunne derimod i Form ſammen— 

lignes med Pattedyrenes Skjeretender, idet de have en 

bred, meiſelagtigt tilffjærpet Krone; iovrigt tiltage Tænderne 

gradevis fra den førfte til den ſidſte i Storrelſe, ifær i Kro— 

nens Brede; ſtundom har jeg iagttaget fem Tender, idet en 

meget lille forreſte kommer til. Foran Svalgbenene ligger i 

Overkjeben den ſtore, kjodagtige, Karpefamilien ejendommelige 

Masſe, ſom man uegentligt i daglig Tale kalder Tungen. 

Kroppen er fort, ſterkt ſammentrykket, hoj, men dog 

med en meget betydelig Forffjæl hos denne Arts to Afarter; 

medens den ſtorſte Højde hos Damkarudſen ofte kun om— 

trent er dobbelt faa ſtor ſom den ſtorſte Tykkelſe, og næppe uds 

gjør 1 af Totallcengden, er den hos Sokarudſen 24 til 

henimod tre Gange ſtorre end Tykkelſen, og udgjor indtil hen— 

imod Halvdelen af Totallcengden. Bugprofilen indtil Gad— 

borfinnens Ophor fremſtiller en Bue, og dette er i endnu me— 

get højere Grad Tilfældet med Rygprofilen; men atter natur— 

ligvis, ſom Folge af den flørre Højde, i langt højere Grad 

hos Sokarudſen end hos Damkarudſen. Af ſamme Grund 

antager ogſaa Hovedet eller Snuden et mere tilſpidſet ÜUdſeende 

hos forſte end hos ſidſte. Bugen er mere flad og bred end 

Ryggen; begge tilffjærpes de i den Strekning, ſom ind— 

tages af de lodrette Finner, men denne er langt ſtorre for 

Ryggen end for Bugen. Rygfinnen er anbragt omtrent i 
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Midten af Totallængden ; det vil ſige, Afſtanden fra Snudeſpidſen 

til Rygfinnens Begyndelſe er ikke ſonderligt ſtorre end Afſtanden 

fra Finnens Ophor til Haleſpidſen; dens Længdeftræfning nager 

vel ikke 1 af Totallcengden, men overgaaer altid 3 af 

denne“). Dens ſtorſte Højde er omtrent lig med Halvdelen 

af dens Lengdeſtrækning, men viſer iøvrigt temmelig megen 

Afvexling; dens Form en langſtrakt, ſkjcev Firkant med de frie 
Hjørner afrundede). De to forſte Straaler ere faa ſmaa, 

at de ſnarere fee ud ſom Sfjæl end ſom Straaler; endeel 

ſtorre er den tredie, men udgjor dog kun omtrent 4 af den 

fjerdes Længde; med ſyvende Straale omtrent nager Finnen 

ſin ſtorſte Højde, og aftager derpaa gradevis, faa at dens ſidſte 

Straale endnu har den ſtorſtes halve Lengde eller lidt mere. 

De fire forſte Straaler enkelte, den femte og de folgende 

kloftede i forſkjcellig Grad, den ſidſte gjerne til Roden. Fjerde 

Straale, ſom i en Deel af ſin Lengde er ſtiv og ſterk, og 

kun i Enden bliver bøjelig, ligeſom den ogſaa kun i omtrent 

den ſidſte Halpvdeel viſer fig artikuleret: udmeerkes ved de paa 

dens bageſte Rand i to Rekker anbragte Saugtagger eller Tender, 

hvilke imidlertid kun forefindes paa Midten af Straalen, men for— 

fvinde ſaavel mod Roden ſom mod Spidſen. Bryſtfin— 

nerne, hvis Lengde indeholdes ſex Gange eller noget derover 

i Totallceengden, og ſom altſaa ere temmelig ſmaa, have en 

noget ſmal, bagtil afrundet Form, og ere anbragte dybt 

nede paa Siderne tet ved Bugfladen; deres Brede ved Roden 

indeholdes tre til fire Gange i Lengden. Forſte Straale er 

*) Rygfinnen ſynes i Regelen hos ſtore Individer at have et betyde— 

ligere Længdeforhold end hos ſmaa. 

) Denne Finnes Forhold er noget forftjælligt hos Dam- og SøFfa- 

rudſen; hos den forſte viſer Finnen fig næmlig tydeligt firkantet; hos 

den ſidſte bliver dens forreſte-overſte Vinkel faa bredt afrundet, 

at Finnens Profil derved nærmer fig noget til det Halvmaane— 

dannede. 
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kun meget . ubetydeligt kortere end anden, hvilfen atter er 
ganffe lidt kortere end tredie; denne, fjerde og femte de lengſte, 

indbyrdes omtrent lige lange; de folgende indtil ottende eller 

niende aftage kun fvagt, men de ovyrige ſterkt, faa at de ſidſte 

blive meget ſmaa; forſte og ſidſte Straale har jeg fundet en— 

kelte, de mellemliggende mere eller mindre kloftede. Bug— 

finnerne, ſom ere anbragte noget bag Totallcengdens forſte 

Trediedeel, ere af ſterk Bygning og forholdsvis tillige ſtore, 

idet de have ligeſaa ſtor eller endog noget ſtorre Længde end 

Bryſtfinnerne. J ſammenfoldet Tilſtand ere de temmelig ftærft | 

tilſpidſede, og pleje altid med Spidſen netop at berore Gadborets 

forreſte Rand. Forſte Straale, ſom ſynes at være en Pig— 

ſtraale, eller ingen Ledinddeling viſer, er ſerdeles lille, idet 

den indeholdes fer til otte Gange i Længden af den anden 

Straale, med hvilfen den er meget tæt forenet; den ſynes næ- 

ſten kun at maatte betragtes ſom en blot Stetteſtraale for 

denne. Anden Straale ganſke lidt kortere end tredie, og denne 

end fjerde, ſom er den lengſte; ſidſte Straale et Par Gange 

"længer end forſte. Anden Straale artikuleret men udeelt; de 

øvrige kloftede. Gadborfinnen, ſom ſidder under Rygfin— 

nens allerbageſte Deel, men ſtrakker fig lidt længer hen mod 

Halefinnen end denne, har altid noget ſtorre Hojde- end 

Lengdeſtrekning; denne ſidſte indeholdes tre Gange i Rygfin: 

nens Lengdeſtrœkning, ni til elleve Gange i Totallengden (dog 

ofteſt omtrent ti Gange). Af de frie Vinkler er den forreſte 
afrundet (ſtœrkere afrundet hos Sokarudſen end hos Damkarud— 

ſen), den bageſte noget ſkarp. Forſte Straale meget lille, 

ſtjelagtig; anden er et Par Gange faa lang, men indeholdes 

imidlertid henimod fem Gange 1 tredie, hvilken kun er ubetyde— 

ligt kortere end fjerde, ſom er den lengſte. Den tredie Straale 

er af ſamme Beſkaffenhed ſom Rygfinnens fjerde, det vil ſige 

enkelt, i Enden leddet, forſynet med Saugtagger paa den ba— 

geſte Rand o. ſ. v. Sidſte Straale, ſom ofte er kloftet lige 
Danmarks Fiffe, III. 1 ; 20 ' 
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til Roden, har omtrent Halvdelen af den fjerdes Længde. Det 

Stykke af Halen, ſom ligger bag Gadborfinnens Ophør, er i 

Regelen betydeligt kortere end Halens Hojde foran Halefinnens 

Rod, dog naturligvis i langt ſterkere Grad hos Sokarudſen 

end hos Damkarudſen. Halefinnens ſtorſte Længde er lige— 

faa lang ſom Hovedets Længde eller kun ubetydeligt kortere. 

Den er af en meget høj eller bred Form i Forhold til Leng— 

den, bagtil mere eller mindre halvmaaneformigt indbojet, dog 

ikke i høj Grad og altid med afrundede Flige ); dens ſytten 

mellemſte Straaler ere ſterkt deelte; Stotteſtraalerne gaae ikke 

højt op paa Siderne af Halen, og deres Antal er kun ringe; 

jeg har iagttaget tre ovenfor og fire nedenfor. 
Sidelinien, ſom fremtræder meget tydeligt, ſenker fig 

lidt ned fra Hovedet, eller danner i Begyndelſen en fvag Bue, 

men antager dog fnart en næften horizontal Retning, hvilfen 

den bevarer i fin øvrige Stræfning. Hos Damfarudfen 

er Sidelinien ved Rygfinnens Begyndelſe omtrent lige langt 

fra Ryg og Bug eller endog lidt nærmere den forſte, medens 

hos Sokarudſen, paa Grund af den ſterkt bøjede Ryg, 

Sidelinien befinder fig meget nærmere den ſidſte. Jovprigt viſer 

Sidelinien oftere Uregelmesſighed, idet den ſtundom afbrydes 

pan Midten, og ikke ſjeeldent forſpinder inden Halefinnen. 

Skjellene beklede foruden Kroppen ogſaa ui en lille 

Strakning Rygfinnens, Gadborfinnens og Halefinnens Rod. 

De danne en paa Grund af deres Sterrelſe og Tykkelſe meget 

tydelig og tillige meget regelmesſig Taglegning. Som antydet er 

deres Storrelſe betydelig: i en Linie fra Gjellelaagets bageſte 

Rand til Halefinnens Rod teller man oſteſt 33 Skjel, men Antallet 

er noget afvexlende, faa at enkelte Individer (iovrigt uden 

+) J Regelen er den bageſte Rand ſterkere indbejet hos Dam⸗ end 

hos Sokarudſen; dog har jeg feet Individer af denne ſidſte med 

temmelig iøjnefaldende halvmaaneformig Indbejning. 
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noget Henſyn til Formen) ikke befinde faa ſtort Antal, medens 

Andre derimod overſkride det. Jeg troer med Ekſtrom at 

kunne faſtſette Grændfen paa begge Sider til 31—35. Og— 

faa med Henſyn til de lodrette Sfjælræffer bemærfes nøgen Uſta— 

dighed; thi, uagtet man i Regelen hos begge Artens Hovedformer 

finder fyv Sfjælræffer ovenfor og fernedenfor Sidelinien, faa tref— 

fer man dog hyppigt nok Individer baade af Dam- og Sø: 
farudfen med otte Sfjælræffer ovenfor og ſyv nedenfor Sides 

linien, men da beftaaer den overſte og nederſte af mindre Skjæl 

end de øvrige Rekker. Da det ſamme Antal Sfjæl tælles 

hos Damkarudſen og Sokarudſen, ſynes det en Selv— 

folge, at den ſidſte, paa Grund af fin betydeligere Højde, og— 

faa maa have meget ſtorre Skjel end den forſte, hvad en ner— 

mere Underſogelſe fuldkomment bekreefter. Bed at ſammenligne 

de ſamme Skjel (til Exempel det tiende i Rekken neermeſt 

ovenfor Sidelinien) hos ligeſtore Individer af begge Afarter 

(af til Exempel 63 Tommers Totallengde), fandt jeg hos 

Damkarudſen det ſtorſte Gjennemſnit (Hojdegjennemſnittet) 

33 Linier langt, hos Sokarudſen fem Linier, medens Længdes 

gjennemſnittet hos begge vifte ſamme Forhold til Hojdegjen— 

nemſnittet (omtrent ſom ti til elleve). Gjennemſnitslinierne 

af Damkarudſens Sfjæl udgjore altſaa kun lidt mere end 

3 af ſamme Linier hos Sokarudſen, og Overfladen er ikke 

fuldt halvt faa ſtor. Men deraf følger atter, at da Skjellene 

have famme Længdeftræfning at bedæffe (hos Individer af den 

angivne Størrelfe omtrent fire Tommer), bliver en forholdsvis 

ſtorre Andeel af Skjellet ffjult hos Sokarudſen end hos 

Damkarudſen. Skjellenes Form er iøvrigt ganſke den 

ſamme, noget halvmaanedannet med den bageſte fremragende 

Deel afrundet eller bueformig, den forreſte ſkjulte Deel lige 

afſtaaren med bolgedannede Udbøjninger af Randen. De kon- 
centriſte Vextringe ere overordentligt fine og talrige, og be— 

dæffe ganſke hele Skjellets Flade. Dettes forreſte Deel er for⸗ 

20* 



Indre Dyg— 
ning. 

308 

ſynet med en meget tydelig Vifte, hvilfen fædvanligft ſynes 
at beftaae af fer breve Straaler, og indtager omtrent 3 

af Skjellets Lengdegjennemſnit. Den bagefte Deel har vel 

ingen Vifte, men viſer dog mere eller mindre tydelige Striber 

eller Straaler, ſom ſtrekke fig divergerende fra Middelpunktet 

til den bageſte Rand. Endelig fremtræder paa hvert Sfjæl 

en meget tydeligt udtrykt Tværftribe eller Hojdeſtribe, ſom deler 

det i en ſtorre forreſte og en mindre bageſte Deel, og fra denne 

Tværftribe udſendes gjærne to andre Striber i ffraa Retning 

over den bageſte Deel (den ene ffraat opad, den anden ffraat 

nedad), hvilke atter dele denne i tre Stykker. Den Slim— 

udforingskanal, ſom gjennemborer Sideliniens Sfjæl, har kun 

ringe Vidde, og er tillige temmelig fort, da den er indſkrenket 

til Skiellenes bageſte Deel. Paa Halens ſidſte Skjel for⸗ 
ſoinder den i Regelen ganffe. 

Bughulen, hvis Længde omtrent udgjør 1 af Total⸗ 

længden, har en følvfarvet Bekledning. En meget betydelig 

Deel af den optages af Svømmeblæren, ſom trænger de an— 

dre Indvolde nedad. Leveren er meget flor, blød, lyſe⸗ 

rød, langſtrakt, bagtil tilſpidſet, ikke deelt i Lapper; den tren⸗ 

ger fig ind mellem Tarmekanalens Snoninger, og ſtjuler til— 

deels disſe. En lille, kugledannet Galdeblere er tilſtede. 

Den udſtrakte Tarmekanals Længde er, ſkjondt ikke ganſte, 

dog neſten lig med den dobbelte Totallcengde. J hele fin Ud- 

ſtrekning viſer den kun ringe Vidde; imidlertid overgaaer dog 

den tarmdannede Ma ve og iſer Spiſeroret den øvrige 

Stræfning lidt i denne Henſeende. Den egentlige Tarm 

danner fem Bojninger. Milten er af den ſedvanlige, morkt 
rødbrune Farve og af noget prismatifk orm. Hunnens Rogn— 

ſekke ere meget ſtore, og indtage neſten hele Bughulens 

Længde; de ere adſkilte lige til Generationsgabningen, og have 

en ſmuk rodgul Farve; Rognkornene af Middelſtorrelſe. Te: 

ſtiklerne langſtrakte, ſmalle, ſammentrykkede, hvidgule. Svom— 
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mebleren, der, ſom ſagt, indtager hele Bughulens Længde, har en 

ſmuk Perlemoderfarve, og viſer ſig ſaaledes tvedeelt, at dens forreſte 

næften kugledannede Afdeling kun omtrent har Halvdelen af 

den bageſte Afdelings Længde; denne ſidſte fremſtiller en lidt 

nedadkrummet Kegle, eller er fortil høj, trind eller dog kun i 

ringe Grad ſammentrykket, bagtil gradevis tilſpidſet. Ny— 

rerne indtage deres fædvanlige Plads langs Rygraden, men 

ere juſt ikke ſterkt udviklede, iſer bagtil. Uringangen lang 

og tynd, Urinbleren lille. 
Mellemkjebebenene ere i Forhold til Mundens Stor— 

relſe temmelig ſtore, af middelmaadigt ftærf Bygning, fladtryk— 

fede og brede, beſtaaende af to Grene (Sidegrenen og den mod 

Panden rettede), der forene fig under en ret, fortil ffarpt og 

tydeligt fremtrædende Vinkel. Pandegrenen er ikke halvt faa 

lang ſom Sidegrenen, opefter noget tilſpidſet, dog i Enden af— 

rundet. Sidegrenen er ſterkt buet, paa Midten eller lidt bag 

denne noget udvidet, derpaa tilſpidſet og i Enden klof— 
tet ligeſom til to meget ſmaa Tænder. Overkjebebenet 

ſtort og ſterkt, ikke meget længer end Mellemkjebebenet, 

men derimod meget bredere, Formen er temmelig uregelmes— 

fig, krummet og udvidet i ſorſkjellige Retninger, og derfor 
vanſtelig at beſkrive: Leddedelen ſender en tynd Forlengelſe 

indad og fremad; paa Midten fremtræder en ſerdeles ſtor og 

pladeagtig Udvidelſe i Retningen bag; neden for denne Üdvi— 

delſe ſnores Knoglen ſteerkt ſammen, eller bliver meget ſmal, 

men udvider fig derpaa atter i den bageſte Ende neſten fkive— 

formigt. Underkjebens Grene ere førte. men meget ftærfe 

og brede; deres ſtorſte Højde, ſom omtrent falder i Midten af 

Længden, udgjor fuldt Halvdelen af Længden, hvilket grunder 

fig paa en pladeagtig Udvidelfe, ſom paa dette Sted reiſer fig 

lodret i Vejret. Grenens forreſte Rand lægger fig næften 

horizontalt fremad, og udvider fig tillige noget paa den ydre 

Side; den er knivsbladagtigt tilffærpet, faa at den, i Forbin— 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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delſe med den ligeledes ffarpe Rand af Mellemkjebebenene, 

maa kunne tjene til ikke blot at faſtholde, men maaſkee ogſaa til 

at afklippe Næringen. Ojebenenes Kjade beftaaer vel kun 

af fire Knogler, men er ikke deſto mindre ſterkt udviklet, idet 

Knoglerne alle ere ſtore, ſterke, brede og pladedannede“); den 

forſte Knogle er af uregelmesſig femkantet Form, med lidt 

ſtorre Højde end Længde, medens derimod hos de folgende 

- Længden er overvejende, ifær hos tredie og fjerde; anden og 
tredie (den ſtorſte) Knogle viſe Tilnærmelfe til Halvmaaneform, 

fjerde derimod er temmelig regelmæsfigt langſtrakt-firkantet; 

alle fire Knogler gjennembores paa fædvanlig Maade efter 

Længden af en flor Slimkanal, der ſender Straaler ud til 

Siderne. Forgjellelaaget af Middelſtorrelſe, ſterkt, halv— 

maanedannet, med vid Slimkanal; dets nederſte-forreſte Deel 
meget kortere og ſtumpere end den overſte-bageſte Deel. Gjelle⸗ 

laagsſtykket meget ſtort og ſterkt, mere eller mindre hvælvet, 

med ſtraalet eller ſtribet og kornet Yderflade, af uregelmasſigt fir— 

kantet Form, og af betydeligt ſtorre Højde end Længde; den bageſte 

Rand noget indbojet, den bageſte-nederſte Vinkel ſtumpt afrundet, 

den forreſte-nederſte Vinkel ſteerkt uddragen og tilſpidſet. Under: 

giellelaaget af en meget langſtrakt, noget triangulcer Form, 

forholdsvis ſterkt, med ſtribet og kornet Rberflade; bagtil en— 

der det meget tilſpidſet; dets forreſte-nederſte Vinkel er bredt 

afrundet, den forreſte-overſte uddragen til en lang, under Gjelle— 

laagsſtykket ffjult Spidſe; denne viſer den Seregenhed, at den 

er væbnet med tre ſmaa krumme Tænder eller ligeſom Kroge. 

Mellemgjellelaaget ſtort, ſterkt, langſtrakt, gjennemboret 

af Slimkanaler, af en uregelmeesſig Form, ſom fædvanligt 

bredere bagtil, fortil aftagende. Hjerneſkallen har en 

ſterk Bygning; dens overſte Flade er temmelig glat og jævn, 

uden Kamme, hvælvet paatvers. De to Isſebeen ſtode op 

) Tredie og fjerde Knogle ſtode endog op til Forgjallelaaget. 
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til hinanden i Hovedets Middellinie, hvorimod Mellemisſe— 

benet ligger ganſke bag dem. Denne ſidſte Knogle er bägtil 
forſynet med en meget flor, fodret Kam, ſom foroven er noget 

opſvulmet eller tykkere, forneden tynd og bladagtig, og hvis 

bageſte Rand viſer ſig ligeſom tandet eller ſaugtagget. Af 

Kam paa Occipitalia externa findes derimod neſten intet Spor. 

Occipitalia lateralia gjennembores hvert af et ſerdeles ſtort, 

vvalt Hul, ſom har noget ftørre. Højde end Brede; mod Si— 

derne danne disſe Knogler ſtore, bladagtige, neſten lige nedad— 

rettede Udvidelſer, hvis ydre Rand bekledes af de lange, tynde, 

ligeledes ſterkt nedadrettede Maſtoidal-Forlengelſer. Det for— 

reſte Kilebeen er i en overordentlig ſteerk Grad udviklet. 

Fra det nederſte Baghoved-Beens (Os basilare) Under⸗ 

flade udſendes jcvnſides to Beenplader, ſom ere rettede lodret 

nedad men tillige ſkraat bagud, og ſom, betragtede fra Siden, 

neſten viſe et (dog meget bredt). ſabeldannet Omrids; forneden 

forene disſe Plader fig, og danne fortil paa Underfladen en 

- hjærteformig Udvidelſe, til hvilken den beenagtige, fladtryffede 

Masſe er feſtet, der træder iſtedetfor de ovre Svelgbeen. 

Rygraden har jeg fundet ſammenſat af 32 Hvirvler, hvilke 

dog, paa Grund af den noje Forening af de tre eller fire 

forſte, ere vanſkelige nok at telle med Nojagtighed; atten af 

disſe Hvirvler tilhøre Bughulen, fjorten Halen. Den førfte 
Hvirvel er lille og ufuldkomment udviklet, ſerdeles fort; 

dens Korpus er af et elliptiſt Omrids med meget ſtorre Højde 

end Brede, og viſer et Par meget ſmaa og tynde Sidefortſet— 

telſer; Hvirvlens overſte Deel eller Bue er ikke paa Siderne 

forenet med Korpus, men adffilles fra dette ved et endog be— 

tydeligt Mellemrum; kun et meget ſvagt Rudiment af opſti— 

gende Fortſettelſe er tilſtede. Den anden Hvirvel er ſterkt 

üudviklet, forſynet med en ſtor, ifær meget bred og pladedannet, 

opſtigende Fortſettelſe, ſom foroven, hvor den efterhaanden til- 

tager i Brede, har en ligeſom tandet eller i flere Straaler 
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deelt, noget ſkraatafſkaaren Rand; fortil er den lige og lodret, 

bagtil udſkaaren. Sidefortſettelſerne ere ſerdeles ſterke, vandret 

ſtillede, krummede lidt tilbage, faa at de tilſammen danne en Bue. 

Tredie Hvirvel har mindre Korpus end anden, og den op— 

ſtigende Fortſettelſe er kun af middelmaadig Højde og meget 

tynd, men derimod ere Sidefortſeættelſerne endnu ſterkere ud— 

viklede, og viſe tillige en merkelig Form, idet de forſt gage 

lige ud mod Siderne i horizontal Retning, men derpaa pludſe— 

ligt bøje fig ned neſten under rette Vinkler, eller dog kun med 

ringe Skraaning udad; da den nedſtigende Deel er meget ſtorre 

end den vandrette, fremſtille disſe Fortſettelſer tilſammen lige— 

ſom en Gaffel. De Interſpinalknogler, ſom ere anbragte 

foran Rygfinnens Begyndelſe, ere ſtore (iſer den forſte), tykke 

og ſterke, af uregelmæsſig Form, og med ujævn, ſtribet Over⸗ 

flade. Det forſte af de egentlige, til Rygfinnen henhørende 

Interſpinalbeen er anbragt mellem ottende og niende Hvirvels 

opſtigende Fortſettelſer; Tallet af disſe egentlige Interſpinal— 

knogler har jeg fundet tyve. 

Af denne Art forekomme hos os, ſom allerede oftere oven— 

for berørt, to Afarter: den ene mere høj og fort, hvilken vore 
Fiſtehandlere kalde Sokarudſen eller den runde Karudſe 
(C. Carassius Bl.); den anden mere langſtrakt og lav, bekjendt 

under Navnet Damkarudſe (C. Gibelio). Naturligvis uden i 

nogen Maade at fjende eller bekymre fig om Ichthyologernes Menin— 

ger, anſee vore Fiſkere og Fiſtehandlere det for afgjort, at disſe 

Former ikke betegne Arter men blot Afarter. De anſee ſig 

endvidere efter gjentagne Erfaringer for overtydede om, at de 

efter Godtbefindende kunne frembringe disſe to Former: naar 

de ſette Damkarudſer i en So, blive disſe, ſige de, i de 

folgende Generationer til Sokarudſer, det vil ſige høje og 

forte; og omvendt derimod, derſom Sokarudſer overføres i en 

Dam. De have endvidere udtenkt en teleologiſt Forklaring af 

Jænomenet: Sokarudſerne blive efter deres Mening faa 
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høje, for at Gjedderne ikke ſkulle kunne fluge dem, medens 

Damkarudſerne, ſom ikke ere udſatte for Gjeddens Forføl- 

gelſer, kunne undvere dette Beſkyttelſesmiddel. Uden at ville 

gjøre denne Forklaring til min, troer jeg dog at kunne lægge 

Vegt paa den, fordi den nemlig afgiver et Vidnesbyrd paa disſe 

Menneſkers Fortrolighed med Fænomenet, ſiden det har berørt 

dem ſterkt nok, til ligeſom at aftvinge dem en Udryvning. Og det 

vilde desuden være vanſkeligt at begribe, hvorledes de kunde 

falde paa at forene to paa deres yderſte Grendſer faa vidt 

adffilte Former, derſom de ikke heri havde ligefremme Erfarin— 

ger at ſtotte fig paa. — Da ingen ſenere Forfatter, ſaavidt 

mig bekjendt, har forøget de Sfjælnemærfer, hvorved Bloch 

adffilte Søfarudfen fra Damkarudſen, ffal jeg gjentage 

og kommentere Bloch. „1. Damfarudfen er langſtrakt, 

Sokarudſen ikke blot meget bredere end denne, men over— 

hovedet den bredeſte i hele Karpefamilien. 2. Hos den ſidſte 

ere Hovedet og Skjellene meget mindre end hos den forſte. 

3. Den ſidſte har en bøjet Sidelinie og halvmaaneformigt ind— 

ſkaaren Halefinne; hos den forſte ere derimod begge lige; ogſaa 

er Ryggen hos denne ulige ftærfere krummet end hos hin. 

4. Damkarudſen har nitten Straaler i Rygfinnen, otte i 

Gadborfinnen; Sokarudſen 21 i Rygfinnen, ti i Gadbor⸗ 

finnen. 5. Hin har en dobbelt Næffe ſpidſe, denne en enkelt 

Rekke ſtumpe Tænder. 6. Hin har flere Hvirvler i Rygraden 

og et ringere Antal Bojninger af Tarmekanalen end denne. 

7. Endelig er Damkarudſen mere ſeiglivet og lægger langt 

flere Ag end Sokarudſen“ ). Saavidt Bloch. Det forſte 

af de ovenanforte Skjelnemerker har man ogſaa forſogt at ud⸗ 

trykke beſtemtere ſaaledes: hos Sokarudſen er den ſtorſte 

Højde ſtorre end Halvdelen af Totallcengden, hos Damkarud— 

ſen udgjør den ikke engang 4 af denne (Nilsſon). Det er 

) Bloch I, 14. 
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viſtnok fuldkomment rigtigt, at man hyppigt træffer Individer, 

hvor Forholdet udtaler fig ſaaledes; men det er ingenlunde 

konſtant, thi man træffer ogſaa Damfarudfer, fom have 

ſtorre, og Sokarudſer, ſom have langt ringere Højde, end 

den ſom Regel angivne. Ja man vil endvidere kunne treffe 

Former, om hoilke man ikke længere er iſtand til at ſige, om 

de ere at henfore til Dam- eller Sokarudſen, eller ſom 

med andre Ord gjore Overgangen mellem begge. Hos Soka— 

rudſen eller hos ſaadanne Individer, hvor Højden har ſin ſtorſte 

Udvikling, maa dette Forhold ikke betragtes ſom ganſke ſav— 

nende Paralleler blandt andre Fiſkearter, og jeg vil i denne 

Anledning tilbagekalde i Erindring en Bemeerkning om Abor— 

ren, ſom findes i dette Skrifts forſte Deel, S. 14. — Naar 

man betragter Sokarudſer og Damkarudſer af lige Stor— 

relſe ved Siden af hinanden, da ſynes viſtnok Hovedet hos 

de forſte meget mindre end hos de ſidſte, og er det virkeligt 

ogſaa i Forhold til Fiſkenes Overflade, men, ſammenlignet med 

Længden, viſer det neſten ſamme Forhold, ſtundom endog 

ganſke ſamme Forhold. Anſtiller man Sammenligning mel— 

lem Individer af forfſkjellig Storrelſe, da maa man ikke for— 

glemme, at Hovedet i Regelen er ſtorre i Forhold til Total— 

længden hos ſmaa end Hos ſtore Individer af ſamme Art, 
endvidere at magre Individer af ſamme Art altid ſynes at 

have ſtorre Hoved end velnærede. — Om Skjellenes Stor— 

relſesforhold har jeg allerede ovenfor udtalt mig tilſtrekkeligt, 

og det fremgager deraf, deels at Bloch har udtrykt fig urig— 

tigt, deels at Forholdet er uden videre Betydning. — Forſkjellen 

mellem Sideliniens Retning hos disſe to Former er virkelig 

meget ubetydelig; og Forholdet er endvidere ingenlunde konſtant, 

thi man træffer ikke faa ſjaldent Sokarudſer, hos hvilke Linien 

er krummet temmelig ftærft ned, og Damkarudſer, hvor den er 

næften lige. — Hvad Halefinnens ſtorre Indbojning bagtil hos 

Damkarudſen angaager, da antyder den maafkee blot et la— 
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vere Udviflingstrin. Jeg vil i denne Henſeende tilbagekalde i 

Erindring, at Angelen hos adſkillige Fifkearter, til Exempel 

vor almindelige Lax, har en dybt indſkaaren Halefinne, medens 

hos vorne Individer Halefinnen bliver lige afffaaren bagtil. 
De ugunſtige Stedforhold hæmme i flere Retninger Dam— 

karudſens Udvifling, og den bagtil indbøjede Halefinne troer 

jeg at kunne betragte fom et af de Tegn, hvorved denne Hem— 

ning yttrer fig. — Hvad Bloch anforer om Finnernes Straale— 

tal, grunder fig paa unojagtige eller overfladiſke Underſogelſer: 

begge Afarter beſidde, faavidt jeg har kunnet bringe i Erfa— 

ring, det ſamme regelmesſige Straaletal, og begge viſe omtrent 

de ſamme Afvexlinger i dette, — Den om Svelgtenderne 

opſtillede Paaſtand er aldeles falff; begge Afarter viſe ſamme 

Form af Svelgtenderne, og have endvidere ſamme Antal Hvirv— 

ler i Rygraden og ligemange Bojninger af Tarmekanalen “). — 

Det fremgager altſaa heraf, at en flor Deel af Blochs Skjelne— 

merker aldeles falde bort, ſom blot beroende paa en unojagtig 

Underſogelſe; andre ere af ringere Betydning og letforklarlige; 

og ſelv det meeſt iojnefaldende og betydende af de tilbagebli— 

vende, Højden, favner ikke aldeles Analogi hos andre Fiffe, 

ligeſom ogſaa gradeviſe Overgange mellem Extremerne kunne 

efterviſes!“). Man vilde næppe efter ovenſtaaende Droftelſe 

af de blochſke Artsmerker længere være berettiget til at adſkille 

Damkarudſen og Sᷣokarudſen ſom Arter; og naar nu 

hertil komme de ligefremme Erfaringer over Karudſens Form— 

forandringer ſom Folge af Omflytning, hvilke i visſe Maa— 

der gjøre de foregagende Underſogelſer overflodige, ſynes ikke 

den ringeſte Anledning til Tvivl over Artseenheden at blive 

) Om Frugtbarhed og Seiglivethed tales nedenfor under Paragraferne 

Levemaade og Forplantning. ö 

++) Af Forſkjalligheder, ſom Bloch ikke har iagttaget, og ſom ikke i 

det Foregagende ere nærmere omtalte, kan mærkes, at Gjellelaagene 

hos Sskarudſen ere mere flade, hos Damkarudſen mere hvælvede, 
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tilbage. Lignende Erfaringer ſom de, vi beſidde i Danmark, 

har man ogſaa, efter Ekſtroms i Vet. Acad. Handl. f. 1839 

indrykkede Meddelelſe, gjort i Sverige, og Reſultatet bliver 

upaatvivleligt, ſom Ekſtrom fyldeſtgjorende har udviklet: at 

Cyprinus Gibelio Bl. ikke er andet end en ved knap Nering og 

andre mindre gunſtige Omſtendigheder opſtaaget Afart eller, 

om man hellere vil, Vantrivning af Cyprinus Caras- 

sius Linn. : 

Karudſen kan opnaae en Længde af henimod ferten Tom— 

mer og en Vegt af et Par Pund; men dette hører dog til 

Sjældenheder.» Sædvanligt træffer man den af en Fods Længde 

og et Punds Vægt eller lidet derover, og dette gjælder kun 

Sokarudſen; medens Damkarudſens Bært ofteſt holder 

fig indenfor ſnevrere Grendſer (omtrent otte til ni Tommer), og 

aftager, jo længere Tid ſamme Stamme bevares i ſamme lille 

Dam, indtil den ſynker ned til omtrent tre Tommers Lengde. 

Denne Art har juſt ingen betydelig Udbredelſe i Retnin— 

gen fra Syd mod Nord, efterdi den er indſkrenket mellem 60 

eller 610 n. Br.“) paa den ene og 43 eller 440 n. Br. paa 

den anden Side. Større er dens Udbredelſe i Retningen fra Veſt 

mod Oſt, da den træffes fra England (hvor den dog forſt ffal være 

indført i en meget ſeen Tid”) indtil langt ind i Sibirien. 

Den vides ikke at forekomme i Schweiz, Italien eller paa den 

pyrenciſke Halvø, og Donaus Flodgebet kan vel omtrent angives 

ſom dens Sydͤgrendſe i det oſtligere Europa. 

+) Jeg har ſelv iagttaget den indtil Bergen, hvor den findes i en 

Dam ved Slottet. At Individerne vare meget ſmaa, ter jeg ikke 

betragte ſom Kjendetegn paa, at den juſt her har naget Grendſen for 

fin Udbredelſe, men anſeer dette kun ſom en Folge af det indſkrœn— 

kede Opholdsſted; da jeg deels har truffet ligeſaa ſmaa Individer i 

Damme hos os, deels i en Sø eller ſtor Dam ved Stavanger har 

ſeet temmelig ſtore Karudſer. 

*) Walton, ſom levede i det ſyttende Aarhundrede, kjendte den ikke. 
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J vore færffe Vande er denne Fiff meget almindelig ind⸗ 

til i de mindſte Damme. Om den forekommer noget Sted paa 

vore Sſterſoes-Kyſter, er mig ikke bekjendt; derimod treffes den 

fine Steder paa den fvenffe Kyſt. Vandets Saltgehalt kan 

ikke betragtes ſom nogen Hindring for den, da den, efter Pal— 

las, ffal være den forſte Beboer, ſom indfinder fig i nydan⸗ 

nede Galtføer i Sibiriens og det ſydlige Ruslands Stepper. 

Uagtet Karudſens Bevagelſer ere lette og ſirlige, herer den 

dog ingenlunde til de meget bevægelige Fiſke; tværtimod elffer 

den Rolighed og Uvirkſomhed. Den trives vel i Moradſer og 

Sumpe, og overhovedet i ſtilleſtaaende, grunde Vande med dyn— 

det, plantebevoxret Bund. Sadvanligſt opholder den fig i disſe 

ſtjult paa Bunden og rodende efter fin Næring i Dyndet, og 

kommer kun undtagelſesvis, ſaaſom i Legetiden eller lokket af 

Solſtraalerne, op i Vandfkorpen, men er da, ſom udenfor fir 

rette Hjem, frygtſom og ſky. En ganffe overordentlig Sejg— 

livethed udmerker denne Fiſt, og yttrer fig ikke blot derved, at 

den kan leve og forplante fig i de mindſte Vande, ſalte eller 

færffe, hvor ellers kun Hundeſtejler trives; eller at den ſelv i 

ſaadanne Bande, der næften udtorres af Sommerens Hede, kan holde 

Livet, dybt nedgravet i Bundens Dynd; eller at den kan tilbringe 

Vinteren i bundfrosne Soer, indfrosſen og bedøvet, og atter komme 

tillive, naar Vandet om Foraaret toer op: men ogſaa og meeſt 

iojnefaldende ved i lang Tid at kunne leve udenfor Bandet. 

Det er paaſtaaet, at Sokarudſen er mindre ſejglivet end 

Damkarudſenz jeg tor ikke yttre nogen afgjorende Mening 

i dette Punkt; men, hvad jeg derimod med Sikkerhed og efter 

egen Erfariug kan bevidne, er, at ogſaa Soka rudſen er ſejglivet 

i en meget uſcedvanlig Grad: jeg har feet denne ſidſte leve over 24 

Timer, liggende paa et Bredt, uden nogen fugtig Bedekkning eller 

noget andet Beſkyttelſesmiddel, og jeg har tilſidſt været nødt tilat 

dræbe den i Spiritus, for ikke ved dens Bevegelſer at hindres i Un— 

derſogelſen af den. At Karudſen fremfor andre Fiſke er bleven 

Levemaade. 
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et Slags Husdyr, fom paa fine Steder træffes ved enhver 

Bondegaard, berver paa dens Bekvemhed til at leve i ethvert 

Naering. 

Vandhul i Forbindelſe med dens Bekvemhed til at forſendes 

levende. 
Karudſen er en temmelig graadig Fifk; den lever af Vand— 

planter, Orme, Inſektlarver, Dynd og af ſaadanne organiſerede 

Dele, fom tilfældigvis kunne føres ned i det Band, hvori den 

Sorplantning. 

opholder ſig. Paa Krog kan man fange den ved Hjælp af en 

Madding af kogte Ærter eller lignende Planteſager, og i Damme 

forer man den med ſaadanne, naar man vil befordre dens Tri— 

velſe, ligeſom ogſaa med Faaremog, Oliekager o. ſ. v. 

Allerede i det andet Aar ſkal Karudſen (efter Bloch) 

være forplantningsdygtig. Legningen indtræffer i Regelen om 

Foraaret, iſer i Maj Maaned, hvorved dog er at merke, at 

ſaavel Klimatet ſom Aarets Temperatur fremkalde Modifikatio— 

ner i Tiden”). Endvidere kommer Fiffens Alder og Størrelfe- 

i Betragtning, da Legningen foregaaer i flere Set, og de ſtorre 

lege tidligere end de ſmaa. Bloch antager endog, at medens 

de ſtorſte lege i Maj, uddrages de mindres Legetid gjennem 

Inni og Juli. Derimod forkaſter han ganſke den Mening, at 

Karudſen ſkulde lege flere Gange om Aaret. Maaſkee fortjente 

denne Sag dog at blive Gjenſtand for nærmere Underſogelſe, 

og jeg troer det ikke overflodigt i denne Henſeende at bemerke, 

at jeg oftere har truffet Karudſer med flærft udviklede Rogn- 

fæffe i Oktober. — J Legetiden ſamle Karudſerne fig i Sti: 

mer, og ſtige op i Vandſkorpen, hvor de med Munden frembringe 

en færegen ſmadſkende Lyd, idet de af og til ſtikke Snuden op 

over Vandfladen, og flippe en Luftblere. Rognen aſſettes gjærne 

paa Vandplanter. — Karudſen er en meget frugtbar Fiſk, men, 

*) Ekſtrem angiver Juni ſom Legetiden i det mellemſte Sverige, 

og Bloch bemerker, at Ssekarudſen i milde Foraar allerede be— 

gynder at lege i April. 
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ſom ovenfor berørt, tillægger Bloch Damka rudfen en me⸗ 

get ſtorre Frugtbarhed end Sokarudſen, idet han fun an- 

giver Rognkornenes Antal hos den ſidſte til 94,000, hos den 

forſte til 300,000. Dette ſtemmer ikke med mine Erfaringer; 

vel har jeg ingen nojagtig Telling anſtillet, men jeg troer 

dog at finne paaſtaae, at jeg aldrig hos de af mig underſogte 

Individer af Damkarudſen har truffet Rognfæffe, hvis Ind⸗ 

hold af Rognkorn kunde anflaaes,. at nage blot det for So⸗ 

karudſen af Bloch angivne Tal. Endvidere maa merkes, 

at Bloch har foretaget Tællingen hos et Individ af Dam: 

karudſen, hvis Storrelſe og Vægt vare aldeles uſedvanlige, den 

ſidſte nemlig 30 Lod ), og ſom altſaa ingenlunde kan fremſettes 

ſom Regel; ſaameget mere, ſom dette, ſaavidt af Bloch's Ord kan 

ſluttes, havde opnaaet denne betydelige Udvikling ved rigelig og kun— 

flig Foring, og altſaa ikke var i en naturlig Tilſtand. Jeg tvivler 

derfor paa, at man, ſelv om man vil betragte Bloch's An⸗ 

givelſer ſom paalidelige og nojagtige, ved dem tor antage det 

for afgjort, at Damkarudſen er frugtbarere end So— 

karudſen “). 

Karudſen anſees i Almindelighed for et velſmagende Ne— 

ringsmiddel, og ſtaaer ſom ſaadant hos os i en temmelig høj Pris. 

Kjodet er hvidt og af ſmukt Udfeende, af Smag noget fødligt 

og, ſom det forekommer mig, lidt flaut, ifær naar Fiffen er 

kogt. En Anbefaling har det deri, at det aldrig er meget fedt, 

og derfor kan tilſtedes Rekonvaleſcenter og Folk med fvæffet For— 

dojelſe. Sskarudſen er ikke blot for dens Storrelſe, men vel 

ogſaa i Velſmag, at ſoretrekke for Damkarudſen, hvorvel 

„) De ftørfte hos os forekommende Damkarudſer (af omtrent otte Tom⸗ 

mers Længde) pleje kun at veje elleve til tolv Lod, og der gaaer 

altſaa omtrent tre af disſe paa et Pund, 

+) Ekſtrem troer, at kunne forklare Angivelſen derved, at Damfifte 

ſkulle være frugtbarere end fritlevende Fiſke af ſamme Art. 

Anvendelſe. 
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denne ſidſte dog mindre end andre Ferſtvandsfiſke i Almindelig— 

hed ſynes udſat for at antage Smag efter Opholdet paa en 

mudret Bund“). — Paa Grund af deres Sejglivethed afgive 

Karudferne en meget god Madding for Ferſkvands-Roofiſkene; 

kun deres morke Farver kan i ſaa Henſeende noget forringe 

deres Brugbarhed. 

Blandt Fiſtene er det iſeer Gjedden, ſom er en frygte— 

lig Fiende for Sokarudſen, og i høj Grad ſtandſer dens 

Formerelſe, eller vel endog ofte aldeles udrodder den. Saavel 

So- ſom Damkarudſen efterſtrœebes af endeel Fugle, iſeer 

Sump⸗ og Vandfugle, ſkjondt dog ogſaa Landfugle, til Exempel 

Kragen, deeltage i disſe ſorſparsloſe Smaafiſkes Forfolgelſe. 

Aggene blive ofte et Bytte for Frøer. — Af indre Fiender 

træffes en Remorm (Ligula simplicissima Rud.) til fine Ti- 

der hyppigt i Bughulen *), og den for faa mange af de euro— 

pœiſke Karpearter felleds Caryophyllus mutabilis Rud. fore⸗ 

kommer i Tarmen. Endvidere er en ubeſtemt Echinorhyneus 

truffen hos den, og Rudolphi har en eneſte Gang iagttaget 

en ejendommelig Traadorm (Filaria sangvinea Rud.) under 

Halefinnens Hud hos Damkarudſen. En Snyltekrebs, 

Lernœocera cyprinacea Linn., ffal ſtundom plage Karudſerne 

ſterkt, og hæfter fig ifær til deres Hoved; det har hidtil ikke 

villet lokkes mig, at træffe denne hos os, ffjøndt jeg oftere har 

underſogt Karudſer, der hiſt og her vifte rode Pletter, fee 

ſyntes at være Virkninger af et Snyltedyr. 

„) Naar Ekſtrem paaſtager, at Sskarudſen altid har mere eller 

mindre Mudderſmag, kan han vel næppe finde Medhold. 

*) J ſin Overſœttelſe af Ekſtroms Fiſte (S. 61 Anm.) yttrer Crep⸗ 

lin, at Karudſens Remorm er forſtjallig fra og hejere organi— 

ſeret end den almindelige Remorm, ſamt bebuder en Beſkrivelſe 

af den. Han ſynes imidlertid ſenere at være kommen tilbage fra 

denne Anſkuelſe. 
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Barbeſlaegten (Barbus Cuv.). 

Formen mere eller mindre tendannet. Munden i 

eller mod Enden af Snuden, med afrundede Læber. Fire 

Skjeggetraade, de to ved Mundvigene og to mod Enden 

af Snuden. Svelgtenderne ſkedannede “), i tre Dobbelt— 

rœkker: fem Tænder paa hver Side i den inderſte, tre i den 

mellemſte og to i den yderſte Rekke. Tre Gjelleſtraaler. 

Ryg: og Gadborfinnen begge korte; den ſidſte dog korteſt 

og næften aldrig med Pigſtraale, den forſte allerofteſt med 

en Pigſtraale i Begyndelſen (den fjerde Straale). Tarme— 

kanalen halvanden til to Gange laenger end Totalleengden. 

88de Art. Den almindelige Barbe (Barbhus fluvia- 
tilis Ag.). 

8 Formen temmelig langſtrakt og trind. Hove-Artsmarke. 
dets Længde indeholdes hos ſtorre Individer oms 

trent fem Gange i Totallengden, og overgaaner den 

*) Nedenfor i Beſkrivelſen forklares nærmere, hvad her forſtaaes ved 

Sketender (dentes cochleariformes Heck.). 
Danmarks Siffe, III. 21 
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ſtorſte Højde. Snuden rager frem foran Munden, 

ſom aabner fig paa Hovedets Underflade. Rygfin— 

nen begynder omtrent over Bugfinnernes Rod; 

dens Benſtraale er ſaugtandet paa den bageſte 

Rand. Gadborfinnen ſavner Pigſtraale, og er 

mere end dobbelt faa høj ſom lang. 58 Skjel 
tælles fra Gjellelaagets bageſte Rand til Hale— 

finnens Rod, tolv mellem Sidelinien og Rygfin⸗— 

nen, otte mellem Sidelinien og Bugfinnerne. 

Farven uden Plœtter. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 3; Bryſtf. 17; N Gadborf. 5; Halef. 150. 

3 

Schonevelde, S. 29: Barbus. 

Pontoppidans, Atl. I, 653: Cyprinus Barbus. 

Bloch, Fiſche Deutſchlands Tab. 18 (temmelig unejagtig i det 

Enkelte). Det ovenſtagende Zræfnit efter Original-Tegning af 

et ungt Individ (naturlig Sterrelſe). 

Uagtet Schonevelde ingen Beſkrivelſe meddeler af Barben, 

og uagtet hans forte Efterretninger om den tildels viſe fig urigtige; faa 

vil der dog næppe, ſaavel ifølge de af ham angivne Trivialbenæpnelſer, 

ſom ogſaa, fordi Barben virkeligt forekommer i Elben ved Hamborg, 

være nogen Grund til at tvivle om, at han mener nærværende Fiſk; hvad 

ogſaa allerede Artedi antog for afgjort. Pontoppidan har upaatviv— 

leligt optaget Arten efter Schonevelde; hvorimod den forbigaaes af 

muͤller. Heller ikke af Kuß eller i Fortegnelſen over Elbfiſkene i 

Schlesw. Holſt. Provincial-Berichte 1812 nævnes den. — Uagtet Tho— 

mas Bartholin opregner Barbus blandt danſke Fiſke (de Med. Dan. 

*) Jeg har underſogt for faa Exemplarer, til at kunne faſtſette nogen 

ſikker Norm for Straaletallet, og vil derfor kun bemerke, at jeg 

altid har fundet ſytten Straaler i Bryſtfinnerne, iſtedetfor det af 

Valenciennes angivne Tal femten, ligeſom ogſaa flere Støtte= 

ſtraaler i Halefinnen, end han taller. 
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dom. p. 276), har jeg ikke kunnet give ham Plads i Synonymien; 

thi den Omſtendighed, at han teller Barben mellem ſaadanne Fife, aqui 

mensis nostris vulgo inferunturs, viſer tydeligt, at han har anvendt 

Navnet urigtigt, og har haft en anden Fife for Sie; med mindre han 

blindt har udſkrevet Schonevelde, uden at kjende hans Barbus. 

Ejendommelige danſke Navne har denne Fiſk ikke. Det, Benernelſer. 

hvormed den her betegnes, Barbe, er fra det latinſke Sprog 

(gjennem Auſonius) med ubetydelige Modifikationer gaaet 

over i de fleſte nyere europeiſte Sprog. Ved Elben har jeg 

hort Bencvnelſerne Barbe og Barble. 

Den langſtrakte, ſirlige Form, den ſterkt fremragende Beſtrivelſe— 

Overkjebe, de ſtore og tykke Skjeggetraade og tykke Leber gjøre 

denne Fiſk let kjendelig blandt andre det nordligere Europas 

Karpearter. 

Ryggens Farve er olivengrøn med lidt Metalglands, 

Sider og Bug hvidgule eller hvide, Finnerne i forffjællig Grad 

rodagtige; Rygfinnen dog mindſt, thi paa denne er den ſorte— 

graa Farve fremherſkende“). Pupillen ført, Hornhuden gul— 

brun, — Jovrigt ffal Farven viſe fig temmelig forffjællig hos 

denne Fiſt efter Beſkaffenheden af Bunden paa det Sted, hvor 

den opholder fig, og den deraf betingede ſtorre eller ringere 

Renhed af Vandet. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 15”; B 143“; C 45%; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 303“; B 24“; C 73"; 

ſtorſte Tykkelſe (ved Gjellelaagets bageſte Rand): A 21“/; B 18%; 
0 5 5 

Omkreds hvor Højden er ſtorſt: A 64“; B 61”; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 15“; B 15% 

Højde over Nakken: A 223“; C 67"; 

„) Sorte Punkter paa Sidelinien, ſom Bloch angiver, har jeg hver— 

ken hos levende eller døde Exemplarer bemærket, 

21% 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjællelaagets bageſte Rand: A 3”; 
B 3%; C 11%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 22“; B 27“ C 9”; 

Snudeſpidſens Fremragning foran Overkjaben: A 4%; 

Længden af Snudens Skjœggetraade: A 837; B 7%; C 2%; 

Længden af Mundvigenes Skjcggetraade: A 12“; B 8“; C 23/3 

det opſpilede Gabs Højde: A 10“; B 9%3 

det opſpilede Gabs ſtorſte Brede: A 9%; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 114"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Nœſebor: A 11/7; B 9%; 

C 3˙%3 

ftørfte Gjennemſnit af forreſte Nœſebor: A 137”; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næfebor: A 3“; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A 133 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Naſebore: A 8“; CG 2”; 

Afſtand mellem bageſte Neſebor og Sjehulens Rand: A 39"; 
B 3% G 4 17 5 

Afſtand fra en til Ojehulens forreſte Rand: A 17%; 

C 43/7; 

Ojehulens Længdegjennemfnit: A 41775 B 41/75 C 23/3; 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 4177; 

Diets Hejdegjennemſnit: A 33“; B 32“; C 21/73 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 113“; C 2477; 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 

4A 10%; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 

A 16 ““; C 4%); 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens forreſte Rand: A 6723 

Bei 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 18“; B 18“ ] C 437; 

Rygfinnens ftørfte Hejde: A 27“; B 27"; 0 1 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 47; B 4677; C 1”; 

Bryſtfinnernes Længde: A 26“; B 26“; C 73%); 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 7“; C 137; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 64“; B 58% 
( 21%/3 

Bugfinnernes Længde: A 2“; B 23“ C 63; 
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Bugfinnernes Brede ved Roden: A 777; C 14“; 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 

28“ C 69; 
Gadborregionens Længde: A 2“; 

Gadborfinnens Længde: A 11“; B 10“; C 23“; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 23“ B 2“; C 51; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 173“; B 16“; 
Cc 574; . . 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 41/7; B 40"; 

C 114; 

Halefinnens Længde i Midten: A 127; B 10% ] C4“. 

Hovedet, hvis Længde hos vorne Individer omtrent ud— 

gjør £ af Totallcengden “) og noget overgaaer Kroppens ſtorſte 

Højde, er af en temmelig langſtrakt, noget kegledannet Form. 

Dets Højde over Nakken naaer næppe 2 af dets Længde. 

Overfladen ſkraaner jævnt ned lige fra Nakken, og vifer tillige 

en ſvag Konvexitet i Retningen fremad, medens den derimod 

næften flet ikke afrunder fig paatvcers. Sidefladerne ere tem— 

melig lodrette, og konvergere noget i Retningen fremad, iſeer 

foran Ojnene; Underfladen bred, flad, ſvagt opſtigende frem— 

efter. Snuden langſtrakt (den udgjor hos vorne Individer 

næften Halvdelen af Hovedets Længde), kegledannet, dog i En— 

den temmelig lige affkaaren, faa at endog ligeſom to Hjørner 

eller Vinkler opſtaae; den rager ikke ubetydeligt frem foran den 

paa Hovedets Underflade anbragte Mund. Paa hver Side 

mod den afſfkaarne Endes Hjørner er den ſorſynet med en tem— 

melig lang og tyk Skjeggetraad. Leberne ere ſterkt 

udviklede, tykke, kjodfulde, beſatte med mangfoldige ſmaa Pa— 

*) Valenciennes's Angivelſe, at Hovedet ſkulde udgjore en Fjerdedel 

af Zotallængden, maa vel forklares ſom en Skrivefejl, eller gjelder 

i al Fald kun ganſke ſmaa Individer (ſaaledes ſom Exemplaret C), 

hos hvilke Hovedet altid er ſtorre i Forhold til Totallengden. 
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piller, og forfænge fig fra Mundvigene bagud til to ſtore, 

ſpidſe Sfjæggetraader), der altid ſynes at overgaae Snu- 

dens Sfjæggetraade i Længde, ffjøndt med individuel Afvex— 

ling i Forholdet. Den heſteſkodannede Mundſpalte er lille 

(det opſpilede Gabs Højde udgjor kun omtrent 1 af Hovedets 

Længde), og nager kun hen under Neſeborene; paa Grund af 

Mellemkjœbebenenes ſtilkagtige Forlengelſer mod Panden, der 

danne en ret kjendelig Svulſt paa Snuden, kan Munden fremſkydes 

lidt. Overkjeben indeſlutter ikke alene fuldkomment Under: 

fjæben paa Siderne, men rager ogſaa ſterkt frem foran denne 

fortil. Tænder foran i Munden ſavnes ganffe ligeſom hos 

andre Karpearter“). J Overkjæben iagttages et temmelig 

ſtort Kjebeſejl; i Underfjæben har jeg derimod intet ſaa— 

dant kunnet bemerke. Tungen langt tilbage i Munden, tyk, 

hvælvet, neſten aldeles ikke adſkilt fra Underkjeben. Svelg— 

tendernes nederſte Del er temmelig valtſedannet, men mod 

Enden blive de tilſpidſede, lidt tilbagekrummede og paa Bag— 

fladen ſkeformigt udhulede, hvorfor de vel med Ret kunne kal— 

des ſkedannede; dog kunde de ogſaa for en Del med ligeſaa 

ſtor Ret benævnes krogdannede. De to Tender i den pderſte 

Rakke ere de mindſte, de fem i den inderſte de ſtorſte, men af 

disſe har jeg fundet de tre mellemſte meget ſtorre end den ba— 

geſte, hvilken atter er meget ſtorre end den forreſte. Alle ti 

Tender ere iovrigt tæt ſammenpakkede ligeſom i en Klump. 

Neœſeborene ere meget ſtore, anbragte ner hinanden, langt 

tilbage mod Ojehulen, paa Grendſen af Pandefladen; det for» 

reſte, ſom ligger lidt hojere end det bageſte, har en temmelig 

kredsrund Form, medens derimod det bageſte er ovalt efter 

*) Disſe ere dog juſt ingen umiddelbare Fortſettelſer af Læberne, men 

ſnarere af Overkjcbebenenes nederſte-bageſte Ende. 

%) Naar Bloch angiver ti Tænder i hverv Rjæbe, mener han der⸗ 

med blot Svalgtenderne. 
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Fifkens Lengdeſtrekning. Det ſmalle Skillerum, ſom afſondrer 

de to Neſeaabninger, udvider ſig til en ſtor, iſer meget hoj 

eller bred Hudlap, hoilken almindeligt ſynes at ligge tilbage, 

faa at den ganſke lukker det bageſte Næſebor. Af Form er 

denne noget uregelmesſig, bredt firkantet, ligeſom delt i to Smaa— 
lapper, en øvre og en nedre. Øjnene, ſom neſten ere an— 

bragte i Midten af Hovedets Længde, have kun ringe Stor— 

relſe; men Forholdet varierer betydeligt efter Individernes 

Bært; thi, medens deres Lengdegjennemſnit hos ſmaa Exem— 

plarer kun indeholdes noget mere end fire Gange i Hovedets 

Længde, har jeg hos vorne Individer fundet det at udgjere 

z af Hovedets Lengde“). Ogſaa indeholdes det hos ſaadanne 

flere Gange i Pandens Brede mellem Ojehulerne. Ojet ud— 

fylder iovrigt den ovale Ojehule, og ligger med den overſte 

Rand i Pandefladen. Kinden har kun ringe Udftræfning. 

Gjellelaagsſtykkernes Form ſtjules tildeels ved den tem— 

melig tykke Hudbekleedning. Det egentlige Gjellelaagsſtykke 

fremſtiller en uregelmesſig Firkant, ſom forneden bliver lidt 

bredere, og hvis nederſte Rand er rettet temmelig flærft ned, faa 

at den bageſte-nederſte Vinkel bliver ſtump, den forreſte-nederſte 

ſpids. Undergjellelaaget langt men meget ſmalt, bag— 

til afrundet. Gjelleſpalten naaer foroven og bagtil op 

i Linie med Øjets overſte Rand, eller endog lidt højere, hvor— 

imod den forneden ikke ganſke nager hen under Forgjellelaagets 

bageſte Rand. Ogſaa ere Gjellelaagene faſtvoxede til Hove— 

dets Underflade mod Siderne, ſaa at de to Gjelleſpalter forneden 

adſkilles fra hinanden ved et vidt Mellemrum, nemlig Strubens 

hele Brede, og Gjelleſpalterne ere altſaa ikke ſterkt kloftede. De 

tre Gjelleſtraaler ere ſtore, flade, brede, ſabeldannede, i 

) Valenciennes angiver det endog til mindre end n af Hovedets 

Længde, hvilket viſtnok beroer paa Udmaaling af NS Exemplarer, 

end de af mig underſogte. 
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Enden afrundede, anden meget kortere og tillige ſmallere end 

førfte, tredie atter kortere end anden. De fire Par frie Gjelle— 

buer ere fammenbøjede under ſpidſe Vinkler, hvis overſte— 

bageſte Ben kun er lille i Forhold til det nederſte-forreſte. 

Hver Bue er paa den mod Mundhulen vendte Side forſynet 

med to Rakker Forlengelſer, der kun have Middelſtorrelſe eller 

endog ere ſmaa, af tilſpidſet Form, i Enden krummede (den 

ydre Rekke ni Regelen, ſom det ſynes, indad, den indre udad) 

men uden Tornebevebning. Paa forſte Bue har jeg i den 

ydre Rakke talt elleve Forlengelſer (A7), i den indre tyve 

(614); paa den anden i hver Næffe 22 (616); paa den 

tredie Bue det ſamme Antal; paa den fjerde Bue nitten (5-14) 

i den ydre Næffe, meniden indre fun fjorten, hvilfe alle ere anbragte 

paa Vinkelens nederſte-forreſte Ben. Den, fjerde Gjællebue mod— 

ſvarende Rand af Svelgbenet iUnderkjaben er ligeledes for— 

ſynet med fjorten eller femten ſmaa koniſke Fremragninger. Det 

Rum, ſom paa alle Gjellebuerne ligger mellem de to Ræffer 

Forlengelſer, er beſat med et ſtort Antal ſpidſe Hudpapiller. 

Kroppen langſtrakt, temmelig ſteerkt ſammentrykket 

eller af kjendeligt ſtorre Højde end Tykkelſe, bagtil gradevis 

aftagende i begge Retninger. Saavel Ryggen ſom Bugen ere 

bredt afrundede, den ſidſte endog neſten flad fra Struben til 

Bugfinnerne. Rygfinnen, ſom er anbragt noget foran 

Midten af Totallængden, og hvis Lengdeſtrœkning indeholdes 

omtrent ti Gange i denne, har en uregelmasſigt firfantet Form. 

Dens Højde overgaaer Længden betydeligt (de forholde fig ſom 

tre til to), og er ikke meget ringere end Kroppens Højde under 

den. Af Straalerne ere de fire førfte haarde eller benagtige, 

den forſte næppe merkelig, eller neſten aldeles ſkjult mellem 

Muſklerne; den anden af kun omtrent J af den tredies Længde, 

og denne atter kun halvt faa lang ſom den fjerde, der er den 

tykkeſte og lengſte af alle Straalerne; dog er den ikke benet 

i hele fin Længde, men kun i omtrent 4 eller $ af denne, hvor⸗ 
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imod Spidſen er blød og tydeligt leddet; den benede Del er 

bagtil væbnet med to Længderæffer af ſtore og tydelige Ten— 

der, hvilke udgaae fra Foreningslinierne af de ſammenſmeltede 

Smaaled, af hvilke Straalen ret tydeligt ſkjonnes oprindeligt 

at beſtaae. Femte Straale er kun ganffe ubetydeligt kortere 

end fjerde, hvorimod de folgende aftage i en kjendeligere Grad, 

dog ſaaledes, at de to ſidſte ere lidt længere end de to ner— 

meſt ſoregaaende, hvorved Finnens overſte Rand bliver lidt 

indbojet eller halvomaanedannet. De ſidſte otte Straaler viſe 

fig mere eller mindre kloftede i Enden. Bryſtfinnerne 

temmelig ſmaa (deres Længde indeholdes gjerne mellem fer 

og ſyv Gange i Totallengden), af tilſpidſet, langſtrakt og ſmal 

Form (omtrent fire Gange faa lange ſom Breden ved Roden), 

tilheftede ſkraat og lavt, paa Grendſen af Bugfladen. Deres 

bageſte Rand viſer fig hos vorne Individer noget halvmaaneagtigt 

indbojet. Forſte og maaſke ſidſte Straale enkelte, de mellemliggende 

kloftede; de tre eller fire forſte Straaler de lengſte (ligeſom ogſaa de 

tykkeſte), indbyrdes omtrent lige lange, de folgende raſkt af— 

tagende, faa at den ſidſte kun omtrent har 4 af de ſtorſtes 

Længde. Bugfinnerne, hvis Rod er tilheeftet under Ryg— 

finnens forreſte Straaler, eller et Stykke foran Midten af To— 

talleengden, ftaae kun livet tilbage for Bryſtfinnerne i Længde, 

hvorimod deres Form maaffe er lidt bredere. Forſte Straale 

en ganſke fort Pigſtraale; den indeholdes omtrent fire Gange 

i anden Straales Lengde; tredie og fjerde Straale de lengſte, 

dog kun ganſke ubetydeligt længere end anden; anden Straale 

enkelt, de øvrige kloftede. Hos ſmaa Individer nager Bug⸗ i 

finnernes Spidſe lige til Gadborets forreſte Rand, hos ſtorre 

derimod findes et ikke ubetydeligt Mellemrum. Paa den ydre 

Side af disſe Finners Rod bemærfes en lille tilſpidſet og 

ſtjceldcekket Hududvidelſe eller Hudfold. Gadboret, ſom er 

anbragt bag Midten af Totalleengden, tæt foran Gadborfinnen, 

er en lille kredsrund Aabning, tæt bag hvilfen findes en Grube. 
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Gadborfinnen, hvis Længdeftræfning indholdes omtrent 
ſytten Gange i Totallængden, og hvis Højde er mere end dob— 

belt faa ſtor ſom Længdeftræfningen, har en langſtrakt, noget 

tilſpidſet Form, og nager, naar den ligger tilbage langs Bug— 

fladen, med Spidſen næften hen til Halefinnens Rod. Dens 

tre forſte Straaler ere enkelte, de fem ſidſte leddede og klof— 

tede; forſte Straale, ſom næppe har 4 af den andens Længde, 

ligger tæt op til denne; anden Straale har omtrent 2 af tredies 

Længde; denne viſer fig ubetydeligt kortere end fjerde og femte, 

ſom ere de lengſte; de tre ſidſte Straaler aftage ſterkt. Hales 

finnen, hvis ſtorſte Længde fra Roden paa Siderne overgaager 

Hovedets Længde, eller udgjor mere end 1 af Totallængden, 

er bagtil meget dybt indſkaaren, faa at Længden i Midten in— 

deholdes tre til henimod fire Gange i Længden paa Siderne. 

Saaledes hos ſtorre Individer; hos Unger er Forholdet ander— 

ledes, idet Halens Flige ſynes med Alderen at tiltage ſterkere 

i Udvikling end Legemets andre Dele. Jeg har altid fundet 

den overſte Flig lidt længer og ſpidſere end den nederſte. 

Straalerne ere temmelig ſterkt forgrenede undtagen den pderſte 

længfte paa hver Side. Stetteſtraaler ere tilſtede i temmelig 

betydeligt Antal, og gage langt op paa Siderne af Halen, men 

ere vanſkelige at telle. 

Sidelinien viſerſig neſten i hele Streækningen horizontal, 

kun at den i Begyndelſen ſkraaner ubetydeligt ned fra Gjalle— 

laagsſtykkets overſte-bageſte Vinkel; den indtager omtrent Mid— 

ten mellem Ryg-⸗ og Buglinien, og nager lige til Halefinnens 
Rod. I hele Længden træder den ret tydeligt frem, og den 

gjennemborer med fine Slimkanaler 58 eller 59 Skjæl ). 

Skjelkledningen er regelmasſigt taglagt, og bedeekker 

*) Valeciennnes angiver 66. Af Mangel paa et tilſtrakkeligt Antal 

Exemplarer kan jeg ikke afgjere, om Forholdet virkeligt ſkulde være 

jaa afvexlende. 
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blot Kroppen ſamt en lille Del af de lodrette Finners Rod. 

Skjcllene ere tynde, kun af Middelſtorrelſe, eller endog 

temmelig ſmaa, idet man teller 58 til 59 Lengderckker (ſom 

allerede bemeerket); ſamt i Højden tolv til tretten Rekker mel— 

lem Sidelinien og Rygfinnens forſte Straale, otte til ni Rek— 

ker mellem Sidelinien og Bugfinnernes Rod). Den ringe 

Storrelſe kan dog tildels ſiges kun at være tilfyneladende, 

idet den beroer paa den betydelige Grad, i hvilken Skjelrek— 

kerne gjenſidigt dekke hverandre. Hos et Exemplar af femten 

Tommers Længde fandt jeg de ſtorſte Skjel omtrent fire Linier 

lange og tre Linier brede, eller endog noget ſtorre. Formen 

nærmer fig i Almindelighed til det Ovale, dog med Uregel— 

mesſighed: fortil ere Skjœllene nemlig mere brede og afſtum— 

pede, ja neſten aſſkaarne; bagtil derimod ſmallere, dog ikke 

gradevis aftagende, men (dette gjelder den fremragende eller 

ubedekkede Del) pludſeligt ligeſom ſammenſnorede eller ind— 

knebne. De koneentriſke Vaxtſtriber ere fine og deres Antal 

ſtort; fra Skjellets ſorreſte Rand til Middelpunktet, i hvilken 

Stræfning jeg har fundet dem tetteſt anbragte, talte jeg flere 

end hundrede; paa den bageſte Del af Skjellene ere de der— 

imod vidt fjernede, og forfvinde endog tildels ganſke. Skjel— 

lets forreſte Del har en, dog ikke meget tydelig, Vifte, hvil— 

ken beſtaaer af flere end tyve Straaler, naar disſe tælles langs 

Randen; men de ere ikke alle fuldſtendige, eller, med andre 

Ord, kunne ikke alle forfølges til Middelpunktet. Ogſaa Skjel— 

lets bageſte Del er forſynet med en Vifte, der endog be— 

ſtaaer af indtil 40 Straaler, men disſe ere endnu utydeligere 

udtryfte end paa den forreſte Vifte. De to Triangler, ſom 

) Ogſaa her ſynes Valenciennes at være kommen til et meget for— 

ſkjclligt Reſultat, idet han angiver „27 til 30 Rakker i Højden, 

af hvilke tretten ere ovenfor Sidelinien”, altſaa tretten til ſexten 

nedenfor denne. Maaſfkee udjævnes dog denne Uoverensſtemmelſe 

derved, at Valenciennes medregner Bugſkjallene? 
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ligge mellem forreſte og bageſte Vifte, viſe hver et Duſin lidt 

buede Striber, ſom ere rettede meget ſkraat bagfra fremad og 

ud, og tildels nærme fig til og lægge fig op til den bagefte 

Vifte. Sideliniens Sfjæl afvige ikke mærfeligt i Form og 

Beſkaffenhed fra de øvrige Sfjæl, naar Slimkanalen undtages; 

denne er ſmal, og indtager næppe Halvdelen af Skjeallenes 

Længde; den er anbragt neſten paa Midten af disſe, faa at 

den ſoran og den bag Kanalen fremragende Del af Skjellene 

neſten have lige Storrelſe. 

Om Benbygningen og Indvoldenes Bygning kan jeg 

Intet meddele, da jeg ingen Exemplarer har kunnet opoffre til 

Underſogelſen af disſe Forhold. At gientage, hvad Andre 

derom have ſagt, holder jeg for unødvendigt. 

Barben nager en Længde af tre Fod, en Vegt af fem— 

ten til ſexten Pund eller endog noget mere. 

Dens Udbredelfe i Nord og Syd ftræffer fig fra det nord— 

ligſte Tydſkland til Rumelien, eller omtrent fra 54 til henimod 
40? n. Br.; dens Udbredelfe fra Veſt mod Sſt nager fra det 

ſydlige England til Krim. Blandt Danmarks Fiſke anſores 

den kun, fordi den forekommer i Elben ved Altona og Hams 

borg, hvor jeg har truffet den paa Fiſketorvet i September 

Maaned. 

Barben er en Flodfiſk, ſom ſynes at elſke bruſende og 

hurtigt bevæget Vand. Dog er det ifær om Sommeren, at 
den træffes i flærfe Stromlob, ofte paa grundt Vand med 

Grusbund, hvor den ffal rode med Snuden i Bunden ligeſom 

et Svin; ſtundom ogſaa paa dybe Steder nær Broer og Slu— 

fer. Om Vinteren ſoger den dybe og rolige Bande. Den 

holder fig gjerne ſkjult under og mellem Vandplanter, under 

udhulede Flodbredder og under ſtore Stene. Den er, ſom og— 

faa Forholdet i dens Bygning udviſer, en ſterk Fiſk, der ikke 

ved den voldſomſte Strom kan bortrives fra den Plads, den 

har indtaget, og ſom, naar den har bidt paa Krog, ofte ſon— 
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derriver Fiffefnøren. Den ffal være noget ffy og forfigtig, 

faa at den ikke fjældent afæder Madingen, uden at berøre 

Krogen. Man ſiger, at den nager en temmelig høj Alder; 

ogſaa er den ſejglivet. 

Flere engelſke Fauniſter angive April ſom dens Legetid. Sorplantning. 

J Tydſkland ſkal denne derimod, efter Bloch, indtræffe i Maj 

og, naar Foraaret er koldt, endog forſt i Juni. Barben gaaer 

under Legningen mod Strømmen, og Hunnen afſetter Rognen 

ved Bunden paa og omkring Stene. Hos en Barbe af halv— 

tredie Pund vejede Rognen i April, kort for Legetiden, kun 

halvandet Lod, og indeholdt omtrent 8000 Æg af Sterrelſe ſom 

Hirſekorn (Bloch). 

Den er graadig, og fager fin Fode ſaavel af Plante: Noring. 

ſom Dyreriget. Blandt Planter angives Horren ſom tillok— 

kende for den; af Dyr ſoger den Smaafiſke, Orme, Inſekt— 

farver, Inſekter, men ogſaa alle Slags ſorraadnende dyrifke 

Gjenſtande: faa at den ved Tallegrever, Oſt o. ſ. v. af Fi— 

fferen kan træffes hen til de Steder, hvor han vil efter— 

ftræbe den. 

Barben afgiver efter den almindelige Mening kun et Anvendelſe. 

maadeligt Neringsmiddel, og Rognen ffal endog ofte frem— 

falde ikke ubetydelige Sygdomstilfelde, eller virke neſten ſom 

en Gift. Vi have altſaa næppe nogen Anledning til at mis— 

unde vore Naboer mod Syd denne Karpeart. 

Man har fundet et betydeligt Antal Indvoldsorme i denne  Siender. 

Fiſts Tarmekanal, næmlig: Ascaris dentata Zed., Echinorhyn— 

chus claviceps Zed., Ech. globulosus Rud., Ech. angustatus Rud. 

og Ech. nodulosus Schr., Monostoma cochleariforme Rud., 

Distoma punctum Zed. og Dist. nodulosum Zed, Caryophyl- 

læus mutabilis Rud. og Bothriocephalus Rectangulum Rud. 

— — — 
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Artsmerke. 

Grundlingſlœgten (Gobio Cuv.). 

Formen mere eller mindre langſtrakt og ſammentrykket. 

Munden i Enden af Snuden, med afrundede Leber. En 

Skjeggetraad i hver Mundvig. Svelgtenderne Rov: 

tender, i to Dobbeltreœkker, fem Tender i den inderſte Rekke 

paa hver Side, i den pderſte Ræffe paa højre Side to, paa 

venſtre Side tre. Neſeborene meget ſtore. Tre Gjelle— 

ſtraaler. Ryg- og Gadborfinnen begge førte og uden 

Pigſtraaler. Tarmekanalen kortere end Totallengden. 

Gadboret anbragt temmelig langt foran Gadborfinnen. 

Sgde Art. Den almindelige Grundling (Gobio fluvia- 
tilis Cuv.). 

Den ſtorſte Højde indeholdes omtrent 52 

Gange, Hovedets Længde omtrent fem Gange i To— 

tallængden. Længden af den ſtumpe Snude uds 

gjør, ligeſom Strekningen bag Øjet til Gjelle— 

laagets Rand, 2 af Hovedets Længde, og er omtrent 

dobbelt faa ſtor ſom Øjets Lengdegjennemſnit, 
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hvilket overgaaer Sfjæggetraadenes Længde lidt. 

Øjets overſte Rand berører blot Pandefladen, 

eller er dog kun ganſke ſvagt indſkaaren i denne. 

Bryſtfinnernes Længde indeholdes mellem fer og 

ſyv Gange i Totallængden. Sidelinien gjennem: 

borer omtrent 42 Skjel, og man teller ſex Rekker 

ovenfor den til Rygfinnens forreſte Rand, fem 

nedenfor den til Bugfinnernes Rod. Finnernes 

Straaletal er 

Rygf. 5; Bryſtf. 16; Bugf. s; Gadborf. 8; Halef. 75). 
8 

Schonevelde, S. 35: Fundulus. 

Arent Berntſen I, 127: Grundling. 

*) At Valenciennes angiver ni Straaler for Rygfinnen, fjorten for 

Bryſtfinnerne, ſyv for Gadborfinnen og aften for Halefinnen, ſamt 

fem til fer Stotteſtraaler paa hver Side af denne ſidſte: maa vel 

tildels forklares deraf, at han ikke teller den lille forſte Straale i Ryg— 

og Gadborfinnen, men beroer ogſaa tildels paa en vis Lethed, hvor— 

med han ſtundom glider hen ſaavel over disſe ſom over vigtigere Forhold. 

Som Bevis paa denne Lethed maa tjene, at han om den folgende 

Art, Gobio obtusirostris, angiver, at den har ſamme Straaletal 

ſom nærværende, og umiddelbart derpaa anfører ofte Straaler for 

dens Gadborfinne; at han fremdeles tillægger den ftørre Hoved (la 

téte plus vaste), og oplyſer dette ved at bemerke, at dens Hoved 

næften indeholdes fem Gange i TZotallængden, medens han om ner— 

værende Art tidligere har anført, at det udgjør 3 af Zotallængden ; 

at han tillægger G. fluviatilis 38 Nakker SÉjæl efter Længden, 

og derpaa om den følgende Art udlader fig: il y a aussi quarente 

rangées d'ecailles le long de la ligne latérale o. ſ. v. Disſe 

Modſigelſer, der let finde Undſkyldning i den uhyre Masſe af et 

Arbejde, der maa overvælde en enkelt Mand, anfører jeg kun ſom 

en Retferdiggjerelſe for min ovenſtaaende Diagnoſe, og for ikke 

ſenere i Beſkrivelſen at have nødigt, videre at berøre de Punkter, 

hvori jeg afviger fra Valenciennes. 

Synonymi. 
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Bartholin, de Med. Dan. dom. S. 276: Fundulus. 

Terpager, Ripæ eimbr. p. 683: Gobio. 

Pontoppidans Ati. I, 653: Cyprinus Gobio. 

muͤllers Prodr. n. 427: Cypr. Gobio. 

Schade, Beſkr. over Mors, S. 205: Grundlingen. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. Schleswig u. Holſtein S. 138: 

Gründling. 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 254: Cypr. Gobio. 

Bloch, Fiſche Deutſchlands, tab. 8 fig. 2. 

Cuvier og Valenciennes, Hist. d. Poissons tab. 481. 

Synonymien ſynes her ſaa ſikker og klar, at den ikke giver Anledning 

til videre Bemerkninger. 

Schonevelde angiver ſom tydſte Bencvnelſer for ner— 

værende Ar: Gründling og Gründele, ſom danſke Grum— 

pel og Sandheſt. Hos Berntſen fremtreder (Aar 1656) 

Grundling ſom danſk Benævnelfe, og endnu noget tidligere 

(16 19) findes dette Navn i den paa Jørgen Holſts Forlag uds 

komne „artige og konſtrige Fiſkebog“, hvor det dog afvexlende ſkrives 

Gryndling og Grundling ). Foruden dette ſidſte leſes hos 

Pontoppidan de to fra Schonevelde hentede, ovenfor an— 

forte danſke Bencvnelſer, men den forſte er, formodentlig ved 

en Skrivefejl, bleven til Grympel. Idet Müller udſkriver 

Pontoppidan, forandres under hans Haand Grympel til 

Gympel. Men disſe to Navne — Grumpel og Sand— 

heſt — ſom nyligt findes optagne hos Cuvier og Valenc ien— 

nes (XVI, 314), ere maaſke for længe ſiden forſvundne af Folkets 

Mund — jeg har idetmindſte hidtil ingenſteds hos os truffet dem i 

Brug, eller kunnet ſpore, atman kjendte dem — og fortrengte af 

det oprindeligt tydſke Navn Grundling. Imidlertid beſidde 

+) J utrykte Brevſkaber kan Navnet Grundling ſom danſk forfølges 

meget hejere op i Tiden, hvad jeg nedenfor fager Lejlighed til at 

berøre, 
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vi endnu paa Mors en danſk Benævnelfe for denne Fifi: 

Rounbutt (Schade). 

Skjondt mindre ſirlig og langſtrakt end ſoregaaaende Art, 

har Grundlingen dog i Formen i Almindelighed endel Lighed 

med Barben; fra hyoilken den imidlertid let adſkilles ved fin 

ringe Storrelſe og fin Farve, foruden ved mange andre Enkelt— 

heder i Bygningen. 

Farven har jeg paa Ryggen fundet es eller brand⸗ 

gul med et uregelmesſigt Net af ſortebrune Maſker; paa Si— 

derne lyſere med en Længderæffe af mere eller mindre tydelige 

morke Pletter i forſkjelligt Antal (ofteſt ti eller elleve) der 

omtrent folge Sidelinien foroven; paa Bugen hvidagtig, hvid— 

gul eller orangefarvet. Siderne og Bugen viſe i visſe Ret— 

ninger en ſterk Solvoglands, hvilken derimod paa Ryggen ne— 

ſten ganſke forſvinder, og det faa pludſeligt, at Sidens Solpfarve 

neſten fager ÜUdſeende af at danne et Baand. Hovedet har for 

en ſtor Deel ſamme Grundfarve ſom Ryggen, ofteſt med mange 

morke Pletter; Underfladen er hvidagtig, Gjellelaagsſtykket og 

tildels Kinden ſolvglindſende. Ryg- og Halefinnen med hvid— 

agtig eller hvidgraa Bindehud og med gule Straaler, hvilke ere 

ſpeettede med mange morke Smaapletter; de øvrige Finner 

uden Platter men iovrigt omtrent af ſamme Farve. Øjets 

Pupille ſortblaa, Hornhuden orangerod, tildels ſkygget med 

Sort. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 60/7; B 49/7; C 52%; 

ftørfte Højde (foran Rygfinnen): A 11“; B 97; C 9%; 

Højde over Nakken: A 8“; B 6%; G 6177; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 4373 B 33/7; C 33%) 

ſtorſte Tykkelſe (under den ſtorſte Hejde): A 7“; B 6“; C 51775 

Omkredſen ſammeſteds: A 29%); 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjallelaagets bageſte Rand: A 12%; 

B 103“/; C 103%; 
Danmarks Siffe, III. 22 

Beſkrivelſe. 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 103“; B 977; C 94/7; 

det opſpilede Gabs Højde: A 32“; B 3½; 

det opſpilede Gabs Brede: A 23777; B 23“; 

Underkjcbens Længde til e A 44%z3z B 34%; 

Skjeggetraadenes Længde: A 23“; B 13“; C 27"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: A 3/7; B 2177; 

de bageſte Neſebores indbyrdes Afſtand: A 24/7; B 2%%3 

de bageſte Naſebores Afſtand fra Øjet: A 14.“ B 1”; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjets forreſte Rand: A 5“; B 4%; 
C 43%; 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 3/7; B 23%; C 23“; 

Øjets Hojdegjennemſnit: A 2377; B 21/75 C 23%½j 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 33“; B 23/7; C 24%); 

Afſtand fra Øjets nederſte Rand til Hovedets ser A 3% 

B 91/5 

Afſtand fra Øjets Fogeſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 

A 5%; B 4/3; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til dns forreſte Rand: A 24% z 

B 20/7; C 203“; 

Roygfinnens Lengdeſtrekning: A 61“; B 6/7; C 54775" 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 84“; B 81/7; C 8%; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 1977; B 16%; C 
162“; 

Bryſtfinnernes Længde: A 93/7; B 927; G 8ʃ3 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 23“; B 2½%3 C 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 
20% 3 8 22 

Bugfinnernes 2 1 A 9373 B47%5 C 617; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 2“; B 14"; 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 
8½,; B 6"; É 71/00; 

Aſſtand fra Gadboret til Gadborfinnens forreſte Rand: A 253 B 
3% z Cc 23%%3 

Gabdborſunens Længde: A 4“/; B 34,//; C 33% 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 64“; B 54%; C 6755 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 81/7; B 8; 
( rl 
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Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 12/7; B 11"; 

C 119775 

Halefinnens Længde i Midten: A 5375 B 5%; C 577, 

Hovedets Længde udgjør i Regelen 4 af Totallængden, 

og overgaaer altid Kroppens ſtorſte Højde noget. Dets Højde 

over Nakken udgjor kun 2, eller ikke engang 3, af Længden, og Ho— 

vedet er altſaa meget langſtrakt. Formen iovrigt temmelig 

kantet, idet Isſen er flad og bred, Underfladen ligeledes, 

Siderne neſten lodrette og kun i ringe Grad konvergerende 

fortil, Panden fkraaner kun meget fvagt ned indtil Neſe— 

borene, men ſtiger fra disſe ſterkt ned, hvorved den tykke, 

ſtumpe Snude tillige bliver temmelig fort (den udgjor indtil 

Ojets forrefte Rand omtrent 2 af Hovedets Længde); Snuden ra— 

ger vel frem foran Munden, dog i faa ringe Grad, at det ofte, tfær 

hos mindre Individer, næppe bemærfes. Mundſpalten er 

heſteſkodannet, idet Overfjæben ſaavel rager frem foran, ſom 

øgfaa paa Siderne omgiver Underfjæben, og den viſer fig næften 

horizontal, da Hovedets Underflade fun ſtiger foagt op; Mundvigen 

nager neppe hen under Næeſeborene. Gabet altſaa lille, af elliptiſt 

Form, noget fremſkydeligt i Retningen nedad. Leberne ſtore, 

af middelmaadig Tykkelſe. J Mundvigene udgaaer fra Enden 

af Overkjœbebenene en ved Roden temmelig tyk, men derpaa ſterkt 

tilſpidſet, bagudrettet Skjeeggetraad af middelmaadig Længde ; 

den kan med Spidſen omtrent berore Ojehulens Rand, og inde— 

holdes omtrent fem til fer Gange i Hovedets Længde. Et 

lille tyndt Kjebeſejl bemeerkes oven i Munden bag Mellem— 

fjæbebenene, hvorimod intet ſaadant kan iagttages i Under— 

fjæben. Tungen er anbragt langt tilbage, neſten aldeles 

ikke adſkilt fra Mundhulens Bund; Formen langſtraktt, i Enden 

bredt afrundet, med konvex Overflade. Neœſeborene nær 

Ojehulen og ganſke tæt ved hinanden, paa Grendſen af Snu— 

dens Overflade, forholdsvis ſerdeles ſtore; det forreſte af 

22% 
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kredsrund Form; det bageſte, ſom betydeligt overgager det 

forreſte i Storrelſe, noget halvmaanedannet; Hudffillerum- 

met mellem Neſeborene udvider fig vel noget, faa at det dan— 

ner en Lap, men denne er kun meget lille og langtfra ikke til— 

ſtrekkelig til at lukke det bageſte Næeſebor. Øjet ligger om— 

trent i Midten af Hovedets Længde, med den overſte Rand i 

Pandefladen (ſom det endog indſkjcerer ſvagt), og kan ſiges at 

have Middelſtorrelſe, idet dets Lengdegjennemſnit omtrent 

indeholdes fire Gange i Hovedets Længde. Formen temmelig 

kredsrund. Breden af den mellem Øjnene ganffe flade Pande 

er omtrent lig med Ojets Gjennemſnit, hvilket atter omtrent 

ſtemmer med Afſtanden fra Ojets nederſte Rand til Hovedets 

Underflade. Kinden har kun ringe Üdſtrekning. Gj elle— 

laagene mangle bagtil Hududvidelſe, og ſynes derfor temme— 

lig ſmaa eller næppe tilſtrekkelige, til ſuldſtcendigt at lukke 

Gjeelleaabningerne. Disſes Storrelſe er omtrent ſom hos 

Barben: foroven og bagtil nage de ikke ganſke op i Linie med 

Øjets overſte Rand; forneden ſtrœkke de fig kun hen under 

Forgjeellelaagets bageſte Rand, idet Gjellehuden her er faſtvoxet 

til Struben. De tre Gjelleſtraaler ere ſtore, flade, ne— 

ſten af lige Længde og alle af en bred Sabelform; de to ſidſte 

dog temmelig ſteerkt tilſpidſede i Enden. Alle fire Par Gjelle— 

buer frie, noget vinkelformigt ſammenbojede, kun forſynede 

med et ringe Antal ſmaa Knuder paa den konkave Side iſtedet— 

for med Forlengelſer; paa forſte Bue har jeg kun fundet en 

ydre Ræffe, og denne blot beſtagende af fem eller fer Knuder, 

paa de andre Buer derimod to Rakker; anden og tredie Bue 

have ſyv til otte Knuder i hver Rekke, fjerde kun fem til fer; 

Knuderne ere alle anbragte paa Buens nederſte Ben. Ogſaa 

den frie Rand af Svalgbenene i Underkjeben viſer nogle faa, 

ſerdeles ſmaa Knuder. En lille Bigjelle, dog, ſaavidt jeg 

har kunnet iagttage, kun beſtagende af fer eller ſyv plumpe 
Traade, er tilſtede. — Svelgtœenderne danne, ſom i Slegts— 
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karakteren angivet, kun to Dobbeltrakker; den inderſte af disſe 

beſtager af fem Tender, der forholdsvis have en temmelig be— 

tydelig Storrelſe, og i Form temmelig meget ligne Barbens 

Svelgtender: de ere i Enden tilſpidſede og krummede noget 

krogformigt, men viſe ikke den ſkedannede Udhuling (eller i al 

Fald ikke tydeligt), ſom karakteriſerer Barbens Tænder; de ere 

næften af lige Storrelſe, eller den forreſte og bageſte kun lidet mindre 

end de mellemſte. Den ydre Raekke, ſom paa højre Side kun 

beſtager af to, men paa venſtre af tre Tender, er neſten rudimenteer; 

Formen af disſe ſmaa Tender har jeg fundet noget eylindriſt, 

i Enden afſtumpet. Selve Svelgknoglen meget ſterkt krum— 

met, næften i Form af en Fiſkekrog, paa den med Tender be— 

ſatte Side hvelvet eller konvex, paa den modſatte Side udhulet. 

Kroppen af langſtrakt Form, noget ſammentrykket men 

ikke høj; den ſtorſte Tykkelſe udgjor henimod 2 af den ſtorſte 

Højde, og denne ſidſte indeholdes omtrent 53 Gange i Total: 

leengden. Bagtil aftager Kroppen betydeligt, ligeſom i Tyk— 

kelſe ſaaledes og i Højde; dog overgager Højden foran Halefinnens 

Rod 1 af den ſtorſte Højde. Ryg- og Bugfladen begge bredt— 

afrundede, for en Del endog neſten flade. Rygfinnen er 

anbragt foran Midten af Totallcengden (omtrent i Enden af 

Dennes 2 og ſaaledes, at dens ſidſte Straale paa det Nermeſte 

falder i Midten af Totallcengden); den er kun fort, idet dens 

Længdeftræfning i Regelen indeholdes omtrent ni Gange eller 

endog henimod ti Gange i Totallengden; dens Højde er altid 

ſtorre end Længden, men nager ikke Kroppens Højde under den. 

Formen fremſtiller en uregelmesſig Firkant, hvis overſte Rand 

er lidt indbojet. Rygfinnen beſtager ſedvanligt af ti Straa— 

ler, af hoilke den forſte dog er neſten umerkelig, idet den 

ligger tet op til Roden af den anden, og desuden er faa fort, 

at den kun hæver fig hojſt ubetydeligt over Rygfladen. Anden 

Straale er temmelig tet forbunden med tredie, og har kun, 

eller ikke engang, dennes halve Lengde; tredie og fjerde Straale 

de loengſte, indbyrdes lige lange; mellem fjerde og femte Straale, 
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ſamt mellem femte og fjette, ere ligeſom Trin, medens derimod 

de følgende aftage gradevis, faa at de danne en fammenfæn- 

gende ffraa Linie; ſidſte Straale omtrent af lige Længde med 

anden eller lidt længer. Straalerne ere efter den anden 

temmelig vidt adſkilte fra hinanden; de tre forſte Straaler 

enkelte, de øvrige kloftede; Bindehuden tynd og gjennemſigtig, 

hvad ogſaa er Tilfældet hos de ovrige Finner. Bryſtfin— 

nerne ere af Middelſtorrelſe (deres Lengde indeholdes mellem 

fer og ſyv Gange i Totallengden), temmelig brede, dog i En— 

den lidt tilſpidſede. Af de ſexten Straaler, der almindeligt ſam— 

menſætte Finnen, har jeg fundet den forſte og de to ſidſte en— 

kelte, de øvrige kloftede; tredie. den lengſte, dog kun meget 
ubetydeligt længer end anden og fjerde, hvilke atter kun ube— 

tydeligt overgage forſte og femte. Finnen er iovrigt tilheeftet 

ſkraat i Randen af Bugfladen. Bugfinnerne findes anbragte 

omtrent under Rygfinnens femte eller ſjette Straale, og altſaa 

lidt foran Midten af Totallengden; de ſtaae lidt tilbage for 

Bryſtfinnerne i Længde, og indeholdes gjerne mellem ſyv og otte 

Gange i Totallcengden. Jalmindelighed nage de med Spidſerne 

ud over Gadborets bageſte Rand, ſtundom dog næppe hen til 

dettes forreſte Rand. Formen, naar de udſpendes, bred og 

afrundet; Straaletallet otte; forſte Straale enkelt, ſidſte ſvagt 

og utydeligt kloftet, de øvrige ſteerkt og dobbelt; forſte Straale 

kun lidt kortere end anden; denne og fjerde neſten ligelange 

med tredie, den længfte. Gadboret, ſom er temmelig lille 

og kredsrundt, træffes, imod Sedvane, anbragt et temmelig langt 

Stykke foran Gadborfinnens Begyndelſe; Mellemrummet er 

omtrent af lige Storrelſe med Gadborfinnens Lengdeſtrakning, 

eller kun lidt kortere, og indtages af fire eller fem Skjelrekker. 

Gadborfinnen, hvis Tilhæftning begynder omtrent i 32 af To— 

tallængden, og hvis Længdeftræfning indeholdes femten til tyve 

Gange i denne, har meget ſtorre Højde end Længde (indtil 

neſten dobbelt faa ſtor). Af dens ni Straaler ere de tre førfte 
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enkelte, de øvrige ſterkt kloftede, den ſidſte lige til Roden; førfte 

Straale er endnu mindre end Rygfinnens forſte Straale, og 

neſten aldeles uſynlig; anden Straale næppe halot!ſaa lang 

ſom tredie; denne kun ganſke lidt kortere end fjerde og femte, 

ſom ere de leengſte og indbyrdes omtrent lige lange. Gadbor— 

finnens Afſtand fra Halefinnens Rod neppe halvt faa ſtor ſom 

Roygfinnens men betydeligt ſtorre end Halens Højde tet bag 

Gadborfinnen. Halefinnen temmelig flor, fra Siderne 

regnet omtrent ligeſaa lang ſom Hovedet, men bagtil dybt ind— 

ſkaaren, faa at Længden i Midten ikke udgjør Halvdelen af 

Længden paa Siderne. Straalerne, nitten i Tallet, ere ſterkt 

kloftede undtagen densyderfte lange paa hver Side. Da Fin— 

nen gaaer langt op paa Siderne af Halen, er ogſaa Stotte— 

ſtraalernes Antal ſtort: jeg har iagttaget ni foroven og otte 

forneden. 

Sidelinien danner i Begyndelſen en lille Krumning 

eller Skraaning, idet den ſtiger ned fra Gjellelaagets overſte 

Rand, men løber iovrigt vandret, omtrent midt imellem Ryg— 

og Bugfladen; den gjennemborer 42 Skjel, og dens Slim— 

kanaler ere meget tydeligt fremtrædende. 

Skjellene ſtore, forholdsvis temmelig ſterke, regel— 

mæsfigt taglagte, kun bekleedende Kroppen; fra Sidelinien til 

Rygfinnens Rod fortil tælles fer Skjel, af hvilke det overſte 

dog er meget mindre end de øvrige; fra Sidelinien til Bug— 

finnernes Rod fem. De ſtorſte Sfjæls Gjennemſnit beløber 

hos et Individ af fem Tommers Totallengde omtrent to Linier. 

Forpaa Kroppen have Skjellene ſtorre Højde end Længde (den 

forſte forholder fig til den ſidſte omtrent ſom fire til tre); længere 

tilbage derimod blive Skjellene efterhaanden af omtrent lige— 

ſaaſtort, eller endog ſtorre, Lengdegjennemſnit end Hojdegjennem— 

ſnit. Da Sfjællene fortil ere neſten lige afffaarne, bagtil 

udbojede og afrundede, have de mere eller mindre Halvmaane— 

form. De koncentriſke Striber ere temmelig fine og tetſtillede, 
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men kunne ingenlunde forfølges over Skjellenes hele Udſtrek— 

ning, idet de ikke blot forſoinde paa Midten men ogſaa paa 

hele Sfjællets bageſte Del; de danne altſaa ſom ofteſt kun 

en ſmal Rand fortil og tildels foroven. Skjellets bageſte 

Del er forſynet med en meget ſtor og tydeligt betegnet Vifte 

med mange Straaler (over tyve), hvilke tildels bagtil rage 

frem over Skjellets Rand ſom Tænder eller Tagger. 

Bughulens indre Overtrak perlemoderglindſende, dog 

paa enkelte Steder med forte Skygger. Dens Længde udgjor 

næppe 2 af Totallcengden. Den rodgule Lever har en temme— 

lig betydelig Storrelſe; ikke blot dens venſtre men ogſaa den 

mindre højre Lap deler fig i flere Smaalapper (hin i tre, denne 

i to); en lille Galdeblere er tilſtede. Spiſeroret er 

meget vidt, og gaaer uden al pdre Adſtillelſe over i Maven; 

heller ikke i den indre Beſkaffenhed har jeg fundet nogen kjen— 

delig Forffjæl, da begge ere uden fremragende Lengdefolder og 

af et vatret Udfeende. Maven vifer fig ſom en meget tyndhudet 

GSæf, der ſtaager paa Overgang til at kunne kaldes tarmedannet, 

og nager næppe Midten af Bughulens Længde. Strax bag 

Portneren bojer Tarmen ſig lige frem til Bughulens forreſte 

Ende, derpaa atter lige tilbage, og lober nu med uforandret 

Retning til Gadboret. Tarmen er af middelmaadig, neſten i 

hele Længden uforandret Vidde. Længden af den hele Tarme— 

kanal lige fra Spiſerorets Begyndelſe har jeg omtrent fundet 

lig med 3 af Totallcengden. Den lille, temmelig lyſtfarvede 

Milt ligger tet bag og under Maven. 

Forplantningsredſkaberne indtage neſten hele Bug— 

hulens Længde, og ligge under og paa Siderne af Svomme— 

blæren. Roguſekken er dobbelt eller kloftet neſten lige til 

Generationsaabningen, og uͤdvikler fig til en betydelig Brede 

og Tykkelſe; dens Farve har jeg fundet ſmukt rodgul. De 

enkelte Rognkorn nage en i Forhold til Fiſken ikke ubetydelig 

Storrelſe (ſom middelmaadige Knappenaalshoveder). Teſtik⸗ 
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lerne ere af langſtrakt og ſmal Form, eller noget baanddan— 

nede, og af en noget uren grongul Farve. Luftbleren 

indtager om ikke ganſke faa dog næften Bughulens hele Længde; 

af dens to ſekdannede Afdelinger har jeg fundet den bageſte 

længer end den forreſte, ſtundom ogſaa tyffere, dog er det ſidſte 

Forhold foranderligt; den forreſte Del er bredere fortil end 

bag; den bageſte er ſnart eylindriſk, ſnart bredt-egdannet; fra 

denne ſidſtes forreſte Ende udgager den haarfine Kanal, ſom 

aabner fig oven i Spiſeroret. Nyrerne danne forreſt to 

noget fladtrykte Masſer, ſom vel ere temmelig brede men dog 

langs Midten adſkilte; derpaa ſvulme de op og forene fig i 

en ganſke fort Stræfning til en bred Tværmasfe, hvorpaa de 

atter adſkille fig til to ſmalle, bagtil tilſpidſede Snore. Far— 

ven den ſedvanlige brune. 

Mellemkjebebenene ere tynde og flade, fortil tem— 

melig breve, mod Siderne tilſpidſede; den opſtigende Gren 

forfvinder neſten, eller er dog kun meget fort. Overkjebe— 

benet har fortil en plump, meget bred, neſten pladeagtig 

Form, men ligeſom indſnores pludſeligt bagtil til en lille, 

noget aaredannet Lap eller Flig. Underkjebebenets ſtorſte 

Højde er omtrent lig med Halvdelen af dets Længde, og fal— 

der lidt bag denne. Af de fire Ojeben har det forreſte en⸗ 

del Lighed med Spidſen af en Pil, og er meget ſtort, idet det 

med Spidſen nager frem til Enden af Snuuden; ogſaa 

de øvrige Sieben ere temmelig ſtore og af langſtrakt Form, 

men ſtaae dog endel tilbage for det forſte. For— 

gjellelaaget temmelig lille men af ſteerk Bygning og 

med ſteerkt udviklet Slimkanal, af en Form, ſom flaaer paa 

Overgang mellem Bue- og Vinkelform, med den vandrette 

Del lidt længer end den lodrette. Gjellelaagsſtykket 

af uregelmesſigt firkantet Form; forreſte Rand den lengſte 

og derneeſt den nederſte. Undergjellelaaget betydeligt 

kortere end det fortil tilſpidſede Mellemgjeœllelaag, hvil- 

Rnoglebyg⸗ 
ning. 
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ket forholdsvis er den meſt udviklede af Gjellelaagets Knogler. 

O verſkulderbladet meget lille, uden Spor til Gaffelkloft— 

ning, fortil ſmalt, lidt tilſpidſet, bagtil bredere; ſterkere udviklet 

er det knivsbladdannede egentlige Skulderblad. Hjer— 

neſkallens Overflade er bred og jævn, uden Spor til Ben— 

kamme; ſelv Crista occipitalis bliver rudimenter; derimod ud— 

ſender Baſilarknoglen en ned- og iſer bagudrettet ſtor Fort— 

fættelfe, der fortil danner en Flade, bagtil er ſterkt ſammen⸗ 

trykket. Ogſaa de forſte Hvirvler ere udviklede paa den for 

Karpearterne ejendommelige Maade. Hvirvelſtotten er af 

en meget ſterk Bygning, de enkelte Hvirvler ſtore, iſer Hale— 

hvirvlerne; Tallet belober 40, af hvilke tyve tilhøre Bughulen, 

tyve Halen; Rygfinnens Tilhæftning ſtrekker fig fra ellevte 

til ſyttende Hvirvels opſtigende Tornefortſcettelſer. Af Ribben 

findes ſytten Par (fra fjerde Hvirvel); de ere forholdsvis me— 

get ſtore og ftærfe, noget buedannede, ſammentrykkede i Ret— 

ningen forfra bagtil; de ſidſte aftage imidlertid betydeligt i 

Storrelſe. 

Bloch angiver otte Tommer ſom Grendſen for denne 

Fiſks Vært, og Valenciennes og Narrell ſynes heller ikke 

at have ſeet ſtorre Exemplarer. Derimod omtaler Pennant 

en Grundling paa et halvt (engel) Pund, dog kun ſom 

en Sjeeldenhed. Blandt et temmelig ſtort Antal danſke In— 

divider fra forſkjellige Steder, ſom jeg har haft Lejlighed til 

at underſoge, overſkred næppe noget fem Tommers Længde. 

Om Fifken hos os nager en meget betydeligere Storrelſe, maa 

jeg imidlertid lade henſtaae uafgjort. 

Grundlingen har juſt ingen vid ÜUdbredelſe i Nord og Syd, 

idet Limfjorden omtrent maa anſees ſom dens Grendſe mod Nord)), 

Genfer-Soen og Donau mod Syd (altfaa omtrent fra 57» —45“ 

*) J Sverige ſynes den kun at træffes i Skaane og i England kun 

i de ſydligere Vande. h 
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n. Br.) Derimod firæffer den fig fra Veſt mod Øft lige fra 

England til ind i Sibirien, hvor den ffal findes i Floderne 

Irtiſch og Ob). 

Hos os ſynes den at vere ubekjendt 500 Hate idet⸗ 

mindſte har jeg hverken ſelv truffet den paa disſe eller hort den 

omtale“ ). Derimod er den almindelig neſten overalt i de 

ferſte Bande paa Halvoen indtil Limfjorden. Ogſaa paa Øen 

Mors findes den, men forfvinder, ſaavidt jeg har kunnet er— 

fare, i Thy og Vendſysſel. 

Grundlingen er en ſelſkabelig Fiſk, ſom baade træffes i 

ſtorre og dybere Søer og i ſmaa grunde Bekke med ſtenet 

Bund. Paa de forſte Steder ſkal den om Vinteren holde ſig 

i ſtore Stimer, og ſpreder ſig i mindre Skarer paa de ſidſte 

med Foraarets Ankomſt. Ogſaa i Damme, der have Tillob 

fra Kilder, kan den trives. Den er levende og munter i ſine 

Bevegelſer, men holder fig gjærne ved Bunden, hvilket vel 

har foranlediget Bencvnelſerne Grundling, Saudheſt og 

det Sfaanffe Sandkrypare. Som Bundfiſkene i Alminde— 

lighed er den ſejglivet, og kan holdes temmelig længe i Hytte— 

fade og Kar"); hvorimod dens Levetid dog kun ffal være fort, 

+) Valenciennes, XVI, 308. 

++) Som Beſtyrkelſe for, at den ikke forekommer paa Øerne, kunde 

maaſke bemerkes, at Berntſen, ſom omtaler den under Jydland, 

ikke nævner den ved Øerne, ſkjondt han ved Fyen anfører den 

endnu mindre Elritſe. Ligeledes, at Udgiveren af den oven— 

omtalte Fiſkebog (fe ovenfor S. 336) har været faa ganſke ube— 

kjendt med den, at han (Side 17) flaaer den ſammen med to me— 

get forſkjellige Fiſfke, med Smelten (Osmerus Eperlanus) og 

med Smeærlingen (Cobitis barbatula). 

244) Valenciennes har anſtillet Forſeg med Grundlingen under Luft— 

pumpen, og fundet, at den endnu kan leve længe, naar Barometrets 

Kvægfølv ſynker til fire, til tre, ja ſelb til en Tomme. Under ſaadant 

Forhold tømmes Svemmebleren ganſke, hvorimod Bugen, da den 

Levemaade. 
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Fiſkerne ved Seinen anflane den, ſom Valenciennes be— 

retter, til tre Aar. Grundlingen er iovrigt temmelig driftig 

og uforſigtig, og bider raſkt paa Krogen. 

Dens Naring beſtager li alleſlags ſmaa Vanddyr: Orme, 

Larver, Vandinſekter og Bloddyr; ogſaa i Mg og Angel af 

Fiſke. For at fkaffe fig fin Fode, roder den ofte med Snuden 

i Bunden, og Fifkerne vide at henlokke den til de Steder, 

hvor de ville efterftræbe den, ved paa disſe at opkradſe Bun— 

den med en Rive eller et lignende Redſkab. 

Forplantning. Om denne Fiſks Forplantning favner jeg egne Jagttagel— 

Anuvendelſe. 

fer, og Efterretningerne om dette Punkt lyde hos forſkjellige 

Forſattere forſkjclligt, og trænge altſaa til nærmere Provelſe. 

Valenciennes anfører, at Grundlingen leger flere Gange (å 

plusieurs reprises) fra April til Enden af Juli eller Midten 

af Auguſt; Bloch beretter, at den affætter fin Rogn ikke paa 

en Gang men lidt efter lidt, i Lobet af en Maaned; og 

Narrell endelig angiver uden videre Maj Maaned ſom For— 

plantningstiden. Rognen, hvis Korn ere meget ſmaa ogei friſk 

Tilſtand ſkulde være lyſeblaa, affættes paa lavt Band mellem Stene. 

Efter Narrell har Angelen i Begyndelſen af Auguſt hen— 

imod en Tommes Længde, og den ffal, efter Valenciennes, 

i fit forſte Aar kunne naae fire Tommer, i fit andet fem til fer 

og i det tredie ſyv til otte Tommer, hvilket Maal; ſom ovenfor 

bemerket, maa betragtes ſom Grendſen for Fiſkens Storrelſe. 

Det er mig ikke bekjendt, at man hos os juſt ſetter no— 

gen Pris paa Grundlingen ſom Neringsmiddel; derimod fys 

nes man temmelig almindeligt andre Steder at betragte den 

ſom en lakker Føde. Kjodet er hvidt, og anbefales ſvage Ma— 

i Tarmekanalen indefluttede Luft ikke kan undſlippe, ſvulmer op og 

vendes i Vejret, idet Fiſken flyder paa Vandets Overflade med 

Ryggen ned. Imidlertid kan den vedblive at ſvomme. 
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ver ſom meget let fordojeligt. Den Tidsfordriv, ſom denne graa— 

dige Fiſk kan yde Angleren, giver Grundlingen maaſke til fine 

Tider et højere Verd, end der ellers efter dens ringe Storrelſe 

vilde, tillægges den). Da den holder fig længe levende 

paa Krogen, forſkaffer den et meget godt Agn for ſtorre Ferfk— 

vandsfiſke. 

Blandt Fugle og Ferſkvandsfiſke har Grundlingen ikke faa 

Fiender, af hvilke maaſke Aalen iſcer fortjener at nævnes. Af 

Snyltedyr har man fundet folgende i dens Tarmekanal: 48 

caris cuneiformis, Zed., Echinorhynchus clavæceps Zed., Ech. 

angustatus Rud., Ech. nodulosus Sch., Caryophyllęus 

mutabilis Rud. Fremdeles forekomme i Bughulen Filaria 

ovata Zed. og Ligula simplicissima Rud, 

Efter at have fluttet nærværende Artikel, troer jeg endnu at 

maatte henlede Opmerkſomheden paa to Grundlingarter, ſom i de 

ſeneſte Aar ere opdagede i det ſydlige Tydſkland; da de dog muligvis 

kunne udbrede fig nord for Elben. Selv har jeg ikke underſogt nogen 

af disſe Arter. 

Den ene er Gobio obtusirostris Val., om hvilken Valenciennes 

imidlertid udtrykker fig for fort, almindeligt og ubeſtemt, til at nogen 

egentlig Diagnoſe kan uddrages af hans Meddelelſe om den. Den ftal 

have ſtorre Zoved, ringere Ggøjde, kortere, tykkere og ſtumpere 

) Vi favne ikke ganſke Exempler herpaa hos os. J Kancelliets jydſke 

Regiſter (II, 556 — 557) findes et Par Breve af Frederik den Anden, 

dat. 18de Februar 1579, af det Indhold: at da mange Borgere, 

Bønder og andet Folk fordriſtede dem til at fiſke efter „Forell, 

Grundtling og Ellritzer“ og Aaerne maatte befrygtes med Tiden at 

ſkulle forfiſkes, faa at, naar Kongen ſelv vilde have fin Lyſt der— 

med, ſkulde Intet vere at bekomme; ſaa forbydes det Alle, uden 

Kongens egne Fiſkere, at fiſke med Garn eller andet Redſkab efter 

disſe Fiſke. — Det er til vor fortjente Hiſtoriegrandſker, Etatsraad 

Vilh. Jacobſen, at jeg ſkylder denne Notice. 

Siendev, 
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Snude, mindre Øjne, men ſom inéføjæve fig dybere i Pande— 

fladen, bredere og rundere Bryſtfinner, lavere Rygfinne end 

Gobio fluviatilis. 

Den anden Art er Gobio uranoscopus Agass., der kan diagnoſeres 

ſaaledes. 

Den ſterſte Zejde indeholdes ſyv Gange, Zovedets Lengde 

41 Gange i Totallengden. Snuden er langſtrakt; Skjœgge— 

traadenes Lengde udgjer ; af Sovedets Længde, og overgager 

det dobbelte Sjennemſnit af Øjnene; disſe ſkjœ re fig dybt ind i 

Panden. Fem Sfjæl tælles ovenfor Sidelinien til Rygfinnen, 

fer nedenfor til Bugfinnernes Rod. 



Suderflægten (Tinca Cuv.). 

Formen noget plump og temmelig høj. Munden i 

Enden af Snuden med afrundede, bløde Læber. En Skjeg— 

getraad i hver Mundvig. Svelgtenderne kolledannede, 

i Enden afrundede, paa hver Side kun fire eller fem i Tallet, 

ſtillede ien Række. Næeſeborene ſtore, anbragte tæt ſammen. Tre 

Gjelleſtraaler. Ryg- og Gadborfinnen begge forte, 

afrundede, temmelig tykke, uden Pigſtraaler. Bugfinnerne 

tilheeftede foran Rygfinnen. Skjellene ſmaa, indhyllede i 

Slim. Tarmekanalens Længde omtrent lig med Fiffens 
Totalleengde. 

90de Art. Den almindelige Suder (T. vulgaris Cuv.). 

Hovedets Lengde indeholdes mere end fire 
Gange i Totallengden, og er mindre end den ftor— 
ſte Højde, hvilken overgager Totallengdens Fjer⸗ 
dedel, og er dobbelt faa n ſtor ſom den ſtorfte Tyk⸗ 
kelſe. Skjeggetraaden har den halve Længde af 
Djets Gjennemſnitslinie, hvilken indeholdes over 
fem Gange i Hovedets Lengde ogmere ſend to Gange 
i Pandens Brede mellem Ojnene. Øjets bagefte 

Artsmerke. 



Synonymi. 

Afbildninger. 

Bemerkn. 
til 

Synonym. 

Ben vnelſer. 
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Rand falder omtrent i Midten af Hovedets Længde. 

Sidelinien gjennemborer omtrenthundrede Skjel, 

og der tælles 31 Sfjæl ovenfor Sidelinien til Ryg: 

finnens forreſte Rand, 21 nedenfor den til Bug- 

finnernes Rod. Halefinnens bageſte Rand kun 

ſvagt indbojet. Finnernes Straaletal er 

Rygf. z; Bryſtf. 16; Bugf. 9; Gadborf. 7; Halef. 48. 
. 41 

Schonevelde, S. 76: Tinca. 

Bartholin, de Med. Danorum S. 276: Tinca. 

Dontoppidans Atl. I, 654: Cyprinus Tinca, 

YWilfe, Beffr. over Fridericia S. 182: Sudder. 

muͤllers Prodr. n. 428: Cypr. Tinca. 

Aagaard, Beſkr. over Thye, S. 49: Sudder 

Skougaard, Beſkr. over Bornholm, S. 66: Suder. 

Schade, Beſkr. over Mors, S. 205: Suderen. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 138: der Schley. 

Neckelman om Fiſk. i Randers-Fjord, S. 6 og 39: Suder. 

Bloch, die Fiſche Deutſchlands, tab. 14. Cuvier og Valencien— 

nes tab. 484. 

Synonymien er uden nogen Tvivl. Kun kan bemerkes, at Muͤller, 

ved at angive 25 Straaler for Gadborfinnen, viſer, at han blindt har 

udſkrevet Linné, uden ſelv at underſoge Fiſken. Hos Linné beroer dette 

urigtige Tal kun paa en Tryffeil. 

Schonevelde angiver ſom tydſke Benævnelfer for denne 

Fiſt: Schley og Slye, ſom danſk Südhere. Jeg formoder, 

det kun er derved, at Pontoppidan er bleven foranlediget til, 

baade at optage Suder“) og Slie ſom danffe Navne, hvori 

*) Mogle Forfattere ſkrive, ſom ovenfor i Synonymien antydet, Navnet med 

dobbelt d. Det betyder, ſom bekjendt, i ældre Danſk Skomager, 

og er maaſke tillagt Fiſken paa Grund af dens merke, afſmittende 

Farve. J Sverige bærer den endnu, blandt andre Benævnelfer, Nav— 

net Skomakare, ligeſom den i Liefland ſkal kaldes Schumacher. 
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pan efterfølges af Müller. J al Fald er det mig ikke bes 

kjendt, at Slie virkeligt bruges nogenſteds hos os ſom danſk 

Navn for Braſenen. 

Det er iſer de ejendommelige morke Farver, den noget 

plumpe Form, de ſmaa Skjel og den rigelige Slimbekleœdning, 

ſom gjøre denne Fiſk let kjendelig blandt alle vore svrige 

Karpearter. 

Farven ſedvanligt et ſmukt Olivengront, ſom viſer mere 

eller mindre metalliſk, perlemoderagtig og opaliſerende Glands. 

Mod Roggen og paa Hovedets Pandeflade gaaer Farven næ- 

ſten over i det Sortagtige, mod Bugen bliver den derimod ly— 

ſere, paa ſelve Bugfladen lyſt grongul eller ſeladongron. Fin— 

nerne ere alle ſortagtige, dog Bryſt- og Bugfinnerne med rod— 

agtig Rod, Gadborfinnen med lyſegraa Rod. Ojets Pupille 

er ſortblaa, omgiven af en ſmal rodgul Ring; Hornhuden morkt 

olivenfarvet. Mund⸗ og Gjellehulen hvidagtige, den ſidſte 

dog med et gult metalliſk Skjer paa Gjellelaagsſtykkets indre 

Flade. Jovrigt viſer Farven endel Afvexling efter Opholds— 

ſtedets Beſkaffenhed, ligeſom ogſaa Hannerne i Regelen ere 

af lyſere Farver end Hunnerne. 

Udmaalinger. 

Totallongde: A 13“; B 812“; C73/3 

ftørfte Hojde (lidt foran Rygfinnen): A 47; B 263“/; C 24%; 

Højde over Nakken: A 23“; B 18%; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 23“; B 13/7; C 10%); 

ſtorſte Tykkelſe (under den ſtorſte Højde): A 2“; B 13377; C 12%; 

Omkredſen ſammeſteds: A 94“; B 53%3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: A 3% 

B 22 0 20%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 25“; B 16'"; 

det opſpilede Gabs Højde: A 12; B 64"; 

det opſpilede Gabs Brede: A 1217; B 7%; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 13“/; B 74%; 
Danmarks Siffe, III. 23 

Beſtrivelſe. 
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Stjæggetraadenes Længde: A 22“/; B 1%; C 19/75 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rie Næfebor: A 873 B 43%; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Nœſebor: A 3“; B 3/3 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Naſebor: in 9 25 5 113 

ftørfte Gjennemſnit af bagefte Næfebor: A 13/3 B 1%3 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Næfebore: A 9“; B 64%; 

Afſtand fra bageſte Neſebor til Øjet: A 3“; B 137; C 13%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjes forreſte Rand: A 13% B 

8 G 7½63 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 5“; B 4% ] C 34%; 

Oiets Hejdegjennemſnit: A 44“ ;] B 34%) 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 152“; B 83"; 

Afſtand fra Sjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: 

16”; B 7 57 

Afſtand fra Øjets bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 4 

20% 1297; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens forreſte Rand: A 6% 

B 34“; C 34%; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 21“; B 113“; C 10%; 

Rygfinnens ftørfte Hojde: A 25“; B 18%; C 13%; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 317; B 25%; 

Bryſtſinnernes Længde: A 26“; B 183“; C 13%; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 7377; B 4%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 53“ B 377; 

3 

Bugſinnernes Længde: A 25“; B 18/75 C 14% 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 72“; B 43" 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod (paa den ydre Side) til Gadboret: 

A 28%; B 15"; 

Gadborregionens Længde: A 5“; B 3"; 

Afſtand mellem Gadboret og Gadborfinnens Begyndelſe: A 3%; 
B 33 0 3/1; 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 14“; B 8“; C 7%; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 20347; B 147; C 12"; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 20"7; B 124%; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 32/7; B 20%; 

Halefinnens Længde i Midten: A 247; B 13%. 
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Hovedet er middelmaadigt ſtort, da dets Længde ud— 

gjør henimod 1 af Totallængden, men feer dog temmelig lille 

ud, fordi det er noget mindre end den ſtorſte Højde, hvilfen 

falder omtrent over Bugfinnernes Rod, og altid noget overs 

ſtrider 2 af Totallengden. Hvad Formen angaaer, da er denne 

kiledannet, idet Hovedet ffraaner ſterkt ned fra Nakken lige til 

Snudeſpidſen med omtrent retliniet eller ganfke ſvagt konver 

Profil, og Underfladen ligeledes ſtiger temmelig raſkt ivejret. 

Hovedets Sideflader ere neſten lodrette, og konvergere kun 

foagt i Retningen fremad, hvorfor Snuden viſer fig meget 

bred, ſtumpt⸗afrundet. Den er tillige fort, idet dens Længde 

til Øjets forreſte Rand ikke udgjor 3 af Hovedets Længde. 

Kjæberne viſe fig, naar Munden er lukket, næften lige 

lange. Læberne tyffe og kjodagtige, ifær Underlæben. Den 

tykke, ſterkttilſpidſede Sfjæggetraad, ſom udgaaer i Mund— 

vigene fra Enden af Overkjebebenet, er lille og lidet iojne— 

faldende; dens Længde nager næppe Øjets halve Gjennemſnit. 

Det brede men forte, noget heſtefkodannede, ſterkt opſtigende 

Gab er fun kloftet i Linie med forreſte Næfebor. Det op— 

ſpilede Gabs Højde er næppe faa flor ſom Breden, og inde— 

holdes næften fire Gange i Hovedets Længde. Oven i Mun— 

den findes et meget lille Kjebeſejl; Underkjceben favner der— 

imod ganſke et ſaadant. Tungen ligger temmelig langt til— 

bage i Munden, er kun ſvagt adffilt fra Mundhulens Bund, 

af tilſpidſet Form, med noget konvex, glat Overflade. Neſe— 

borene ligge i, eller dog paa Grendſen af, Pandefladen i Linie 

med Ojets overſte Rand, tet ved hinanden, eller kun adſtilte 

ved en ſmal Hudveg, meget nærmere Ojet end Snudeſpidſen. 

Det forreſte er meget lille, af rundagtig Form; ikke blot Hud— 

vægen, ſom adſkiller det fra bageſte Neſebor, udvider fig til 

en ſtor Hudlap, men ogſaa paa Siderne og fortil ſpores i 

ringere Grad Randudviklinger; eller, med andre Ord, der dannes 

et ufuldſteendigt Hudror. Bageſte Neſebor meget ſtort, næften 

235 
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kredsrundt eller lidt ovalt efter Længden, Øjet lille, efterſom dets 

Længdegjennemfnit indeholdes mere end fem Gange i Hovedets 

Længde, omtrent to Gange i Snudens Længde og lidt mere 

end to Gange i Pandens Brede mellem Øjnene”). Ojets 

overſte Rand ligger i Pandefladen, den bageſte omtrent 1 Mid— 

ten af Hovedets Længde; Formen temmelig ner det Kredsrunde. 

Panden viſer mellem Øjnene kun en meget ſvag Konvexitet 

paatværs. Hovedet frembyder, naar dets bedekkende Slim er bort— 

fjernet, fer Rekker Slimkanaler, tre paa hver Side: den 

overſte begynder tet ovenover forreſte Neſebor, og lober i lige 

Linie til Nakken (med et Duſin Slimaabninger); den anden, 

ftærft ſlangebugtede Linie tager fin Begyndelſe fra forreſte 

Ojebens forreſte Rand, følger derneſt alle Ojebenene under 

og bag Øjet, og bøjer fig, efter at have naaet Øjets overſte 

Rand, lige tilbage mod Nakken, hvor den ligeſom gaaer over 

i Sidelinien; den viſer omtrent 30 Üdforingsaabninger; de 

fire hidtil omtalte Rekker forbindes i Nakken ved en Tværræffe 

af et Duſin Aabninger. Den nederſte Ræffe følger Forgjelle— 

laagets Rand, ſaavel den bageſte ſom den nederſte, og gaaer 

dernceſt over paa Underkjcebens Grene, hvilke den følger neſten 

lige til disſes forreſte Ende; jeg har talt 25 Aabninger (ſexten 

paa Forgjellelaaget, ni paa hver af Underkjcbens Grene). 

Gjellelaagsſpalten nager foroven temmelig langt op over 

Ojets overſte Rand, og er dybt indſkaaren i Pandefladen; for— 

neden nager den kun omtrent hen under Forgjellelaagets bageſte 

Rand, idet Gjellehuden her er faſtvoxet til Struben. De ſtore, 

flade, brede, ſterkt bøjede Gjelleſtraaler have neſten lige 

Storrelſe, eller den tredie er dog ikke meget mindre end de to 

andre; kun den forſte kan kaldes ſabeldannet; hos de to andre 

finder ingen jævn Bøjning Sted, men Knoglens bageſte Del 

+) Dette gjelder dog kun mindre Individer; hos ſterre indeholdes Øjets 

Længdegjennemfnit over ſyv Gange i Hovedets Længde, tre Gange 

og derover i Pandens Brede o. ſ. v. 
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danner en ſtump Vinkel med den forreſte, og bliver desuden 

pludſeligt og uden Overgang ſmal og noget tilſpidſet. De 

fire Par Gjellebuer ere alle frie, halvmaaneformigt bøjede 

i en ſterk Grad, paa Mundſiden væbnede med to Rekker, dog 

kun ſmaa, Udværter. Paa den pderſte Bue har jeg talt tolv 

ſaadanne (39) i den ydre Rake, ſytten (44-13) i den indre; 

disſe ſidſte ere fladtrykkede, triangulccre og viſe ſvage Spor 

til Torne, medens de forſte ere mere tynde og trinde eller 

borſteagtige og uden Spor til Torne. Paa anden og tredie 

Bue blive Udværterne lidt talrigere, ligemange i hver Rekke 

(omtrent en Snes eller nojagtigere 7512) og af ens Form 

indbyrdes, men betydeligt mindre end paa forſte Bue. Paa 

fjerde Bue endelig viſe Udvexterne fig atter mindre, og aftage 

tillige lidt i Antal; den overſte Knogle bærer kun en Rakke, 

medens den nederſte har to. Den frie Rand af Spelg— 

benene er ogſaa væbnet med en Rakke ſmaa, triangulære 

Blade. Bigjellen er vel tilſtede, men kun meget ſpagt ud— 
viklet. Svelgbenene ſterke, bojede halvmaaneformigt, dog 

med Uregelmesſighed eller med Tilnermelſe til Formen af et 

S, paa Midten udvidede, temmelig brede, forſynede med en 

ſterkt fremſpringende Knude foran de to eller tre bageſte Tænders 

Tilheftning. Svelgtenderne danne pan hvert Svælgben 

kun en, meget ftærft fammentrængt Længderæffe; deres Antal 

er paa højre Side fem, paa venſtre fire"); af Form ere de tem— 

melig ſterkt ſaminentrykkede i Retningen forfra bagtil, og alt— 

ſaa brede, dog Kronen meget bredere end Roden, hvorved de 

erholde en fort Kolleform. Den forreſte Tand afviger forreſten 

endel i Form fra de øvrige, idet dens Krone er langt mindre 

udvidet, i Enden afrundet til begge Sider. Hos de andre 

Tender er Kronen meget ffraat afſkaaren indefter, faa at alt— 

ſaa Tyggefladen vender ſamme Vej, og faa at dens pderſte 

+) Stundom ſkal, efter Seckel, det omvendte Forhold finde Sted. 
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Vinkel ſpringer flærft frem; tillige viſer denne fig lidt krog— 

ſormigt bøjet; ſelve Tyggefladen viſer fig fremdeles lidt ud— 

bulet i Midten. Den anden Tand er gjerne den bredeſte, 

den ſidſte den mindſte eller omtrent af lige Storrelſe med forſte. 

Kroppen har en noget høj og lidt plump Form; dens 

ſtorſte Højde udgjor neſten Halvdelen af dens Længde (Hoved 

og Hale fraregnede), og den ſtorſte Tykkelſe er atter halvt faa 

for ſom den ſtorſte Hojde. Ryggen danner en temmelig ſterk 

Bue, og er i fin hele Strekning afrundet mod Siderne; Bugen 

danner en ringere Krumning efter Længden end Ryggen, men 

er derimod mere bredt og fladt afrundet mod Siderne. Ryg— 

finnen findes omtrent anbragt i Midten af Totallengden, 

eller Afſtanden fra Snudeſpidſen til dens forreſte Rand er dog 

kun meget lidt ſtorre end Afſtanden fra dens bageſte Rand til 

Halefinnens bageſte Rand. Dens Langdeſtrœkning indeholdes 

omtrent 74 til 83 Gange i Totallengden, og er kjendeligt 

ringere end dens egen Højde, ſkjondt med nogen individuel For— 

ſkjeœllighed “); Formen er afrundet. Forſte og anden Straale 

meget fmaa (den forſte endog neſten ganſke ſkjult under 

Huden), tæt forenede indbyrdes og med tredie, hvorfor de kun 

vanffeligt iagttages; tredie flere Gange længer end anden men 

fun lidt mere end halvt faa lang fom fjerde, der er ubetyde— 

ligt kortere end femte; denne atter lidt kortere end ſjette; ſjette 

og ſyvende Straaler de længfte, indbyrdes omtrent lige lange; 

de folgende aftagende, faa at ſidſte omtrent bliver ligelang med 

tredie. De fire forſte Straaler enkelte, de folgende kloftede, 

den ſidſte til Roden. Bryſtfinnernes Lengde indeholdes 

omtrent ſyv Gange i Totallængden; Formen temmelig lang— 

ſtrakt, ſmal, i Enden afrundet. De forſte Straaler have alles 

+) Eller nøjagtigere med Forftjællighed efter Kjonnene, idet Finnerne 

i det Hele taget hos denne Art viſe fig ſterkere udviklede hos Han— 

nerne end hos Hunnerne. 
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rede en betydelig Lengde; imidlertid finder en gradevis Tiltagen 

Sted indtil fjerde; fjerde til ſjette de længfte, omtrent lige— 

lange indbyrdes; de folgende ſteerkt aftagende, faa at den ſidſte 

er flere Gange kortere end den forſte; et Par af de forſte 

Straaler ſynes udelte, de ovrige ere kloftede. Bugfinnerne, 

ſom ere tilheeftede foran Midten af Totalleengden og foran 

Roygfinnens forreſte Rand, have en temmelig betydelig Stor— 

relſe, og naae næften hen til Gadborfinnens forreſte Rand. 

Deres Længde er hos Hunnerne omtrent lig med Bryſtfinnernes 

Længde; hos Hannerne derimod vvergaae de kjendeligt Bryft- 

finnerne i Længde, og udgjøre mere end 1 af Totallængden. 

Formen temmelig bred, bagtil noget vinkelformigt tilſpidſet, 

eller dannende en ſtump Vinkel. Forſte Straale kun lidet kortere 

end anden, der atter kun er lidet kortere end tredie, hvilken 

tilligemed fjerde er lengſt; de folgende aftage faa at ſidſte 

bliver endel kortere end forſte; forſte Straale temmelig ſteerk 

og bred, udelt, de øvrige kloftede, ſidſte næften til Roden. 

Gadboret findes anbragtet lille Stykke foran Gadborfinnen, er 

temmelig ſtort, og har umiddelbart bag ved ſig en temmelig 

ſtor Grube. Gadborfinnen, hvis Lengdeſtrœkning omtrent 

indeholdes tolv Gange i Totallængden, men hvis Højde ſtun— 

dom endog er henimod dobbelt faa ſtor ſom Længden, naaer 

næften Halefinnens Rod med Spidſen, naar den lægges ned. 

Formen uregelmasſigt firkantet, forneden noget tilſpidſet eller 

med den forreſte-nederſte Vinkel fremſpringende; de fire forſte 

Straaler ere meget tet forenede og derfor vanfkelige at telle; 

den forſte meget lille, neſten aldeles fkjult under Huden; den 

anden mere end dobbelt faa lang; tredie atter mere end dob— 

belt faa lang ſom anden, men ikke meget mere end halvt faa 

lang ſom fjerde; denne, femte og ſjette de længfte, indbyrdes 

omtrent lige lange; de folgende aftagende, ſaa at ſidſte bliver 

kortere end tredie. De fire forſte Straaler enkelte, de øvrige 

kloftede, ſidſte dog kun ſvagt og utydeligt. Afſtanden fra Gad— 
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borfinnens Ophor til Halefinnens Rod er omtrent lig med 

Halens Højde foran Halefinnens Rod, hvilken Højde atter er 

fire til fem Gange faa ſtor ſom Tykkelſen ſamme Sted, og 

neſten halvt faa ſtor ſom den ſtorſte Højde; eller med andre 

Ord, Haleſpidſen er meget ftærft ſammentrykket og høj. Hales 

finnen, hvis ſtorſte Længde omtrent indeholdes fem Gange i 

Totallængden, fager, paa Grund af bageſte Rands kun fvage 

Indbojning, et højt, temmelig firkantet og noget plumpt Ud: 

ſeende. Dens Straaler ere ikke meget ftærfe, og viſe fig tyde— 

ligt adſkilte fra hverandre ved Roden; af de nitten lange 

Straaler er den yderſte paa hver Side enkelt, de mellemliggende 

kloftede. Stotteſtraalerne gaae meget langt op paa Si— 

derne af Halen; jeg har foroven talt ti ſaadanne, forneden 

elleve; men det maa markes, at de for en flor Del ere ffjulte 

under Huden, faa at de forſt, efterat Disſektion er anvendt, 

kunne bemeerkes med Sikkerhed. 

Sidelinien, ſom træder meget tydeligt frem, ſtiger i en 

lille Strækning ned med temmelig ſterk Skraaning, men anta— 

ger dog ſnart et vandret Lob: den er i ſin ſtorſte Længde lidt 

nærmere Bug- end Roglinien, dog i faa ringe Grad, at det 
næppe bemeerkes. Antallet af de Skjel, den gjennemborer, 

belober ſig til hundrede eller nogle faa derover. 

Skjelbekledningen indſfkrenker fig til ſelve Kroppen, 

uaar blot undtages Halefinnens Rod, paa hvilken Skjelbekled— 

ningen træder ud ſom en halvmaaneformig Udbojning; hvori— 

mod Axelgruberne og en lille Plœt under Bugfinnernes Rod 

ere nøgne. Med Henſyn til Anordning ere Skjellene regelmes— 

ſigt taglagte, men i en uſcdvanlig høj Grad. At deres Stor— 

relſe kun er forholdsvis ringe, ſynes at fremgaage af de Tal— 

angivelſer, ſom findes ovenſor i Artsmerket, ſamt af hvad ny— 

ligt i Anledning af Sidelinien er bemerke“). Hos et Exem— 

+) Uagtet Suderen viſtnok ved Skjallenes ringere Sterrelſe let ad— 

ſkilles fra vore allerfleſte Karpearter, faa er det dog meget overdrevet, 
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plar af otte Tommers Længde havde de ftørfte Skjel imidlertid 

over to Liniers Længde (omtrent 21 Linie), men næppe halvt 

faa flor Brede; og ikke en Fjerdedel af Sfjællet, ja maaffe 

neppe en Sjettedel af dette, rager bagtil frem eller er ſynlig. 

Af Form ere Skjellene uſedvanligt langſtrakte og ſmalle, no— 

get firkantede med bredt afrundede Hjørner, bagtil af lidt ſtorre 

Brede end fortil. Sfjællenes foncentriffe Ringe eller Vært: 
ringe ere færdeles fine (faa fine, at de kun med Banffelighed 

kunne tælles under Mikroſkopet) og meget talrige, ſkjondt med 

ſerdeles betydelig Forffjæl i de forſkjellige Retninger, efterdi 

det Centrum, om hvilket de kredſe ſig, er omtrent fer Gange 

faa nær Skjellets forreſte ſom dets bageſte Ende: medens jeg 

derfor fra Centrum til Skjellets forreſte Rand har talt omtrent 50 

Striber, har jeg fra Centrum til dets bageſte Rand fundet idet⸗ 

mindſte tre hundrede. Den forreſte Del beſidder ingen færffilt 

Vifte; derimod udſendes fra Centrum Straaler li alle Retnin— 

ger (der gjøre hele Skjellet ligeſom til en Vifte eller et Hjul), 

hvilfe, efter det ovenfor Bemerkede, ere af meget forſtjellig 
Længde. Tallet af disſe Straaler er betydeligt; jeg har, ved 

at telle langs Randen, kunnet ffjælne henimod 70. Sideli— 

niens Skjel ere lidt bredere end de ovrige Skjel; Kanalen frem— 

treder kun paa Skjellets bageſte Fjerde- eller Femtedel; deri— 

mod bemerkes ſom Fortſettelſe af Kanalen en Lengdefure eller 

Rende, ſom ſtrekker fig hen mod Midten af dets Længde. 

Bughulen indtager ikke ſtort mere end 1 af Fifkens 

Længde; den er idetmindſte for en betydelig Del udkledt med et per— 

lemoderfarvet Overtræf. Den rødbrune Lever viſer fig ſom 

naar Richter og efter ham Bloch og andre Forfattere angive 

Skjcllenes Tal hos denne Fiſk til 30,000. Efter de allerede med— 

delte Kjendsgjcrninger bliver det let at udregne, at næppe Halv— 

delen af dette Tal i Virkeligheden forefindes; ſelv ikke, om man, ſom 

Valenciennes, vilde regne 120 Sfjæl efter Længden og 60 Rok— 

ker i Højden, 

Indre Byg⸗ 
ning. 
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en temmelig ſtor Masſe af en meget uregelmæsfig Form, der 

ganffe omgiver og ffjuler Spiſeror og Mave, og bagtil deler fig 

i flere Lapper og Smaalapper. To meget langſtrakte og tynde 

Lapper ere at merke: en venſtre, ſom lægger fig ind i Tarme— 

kanalens Bugtning, og ligeſom udfylder denne, og en hojre, 

ſom er den lengſte, og nager næften til Bughulens bageſte Ende. 

Galdebleren, ſom ganſke ligger ſkjult i Leverens Masſe paa 

hojre Side, er temmelig ſtor, af en langſtrakt Form. Spiſe— 

røret er forholdsvis meget vidt, og viſer ingen ydre Adfkil— 

lelſe fra Maven, hvilfen med gradevis Aftagelſe gaaer over t 

Tarmen, og ikke ved den ydre Form kan adſkilles fra denne. 

Tarmekanalen gjør to Bojninger, eller beſtager af tre, 

paralleltlobende, næften lige ſtore Stykker; det tredie af disſe 

Stykker viſer ſig dog ved nærmere Underføgelfe lidt længer 

end det andet, det andet end det forſte (Spiferør og Mave); 

tilſammen nage de neſten Fiſkens Totallengde, eller forholde 

ſig til denne omtrent ſom ſyv til otte. Hverken Spiſerorets 

eller Mavens Indre viſe tydelige Lengdefolder, men derimod 

utallige uregelmesſigt fremſpringende, i Zigzag bøjede eller lige— 

ſom et Net dannende Hudplader, der ere ſterkeſt udviklede forreſt 

i Maven, og efterhaanden mod dens bageſte Ende blive mindre 

og mindre. Den temmelig ſtore, morkerode, treſidede Milt 

ligger paa venſtre Side af Maven. Svommebleren er, ſom 

ſedvanligt hos Karperne, flor, indtagende hele Bughulens Længde, 

ſolvglindſende, delt ved en ſterk Indſnoring i to Afdelinger, 

og fra den bageſte af disſe udſendende en tynd Kanal, ſom aab— 

ner fig i Spiſerorets Rygflade; den bageſte Afdeling meget 

ſtorre end den forreſte, fortil ligeſom afſtumpet, bagtil tilſpidſet. 

Nyrerne danne forreſt ved Spiſeroret en Udoidelſe, blive 

derpaa i en Strakning ſmalle eller baandformige, indtil de atter 

udvide fig over Svommeblerens Indſnoring, dog kun i en ført 

Strakning. En lille Urinblere er tilſtede. 
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Mellemfjæbebenene ere temmelig tynde og ſvage, Anoglevyg 

men juſt ikke fmaa; den opſtigende Gren, ſom ikke har Side— 

greneys halve Længde (den indeholdes omtrent 23 Gange i 

denne), fremſtiller en temmelig regelmesſig, triangulcer Plade. 

Sidegrenen danner ingen Uddidelſe, er lige, i fin ſtorſte Længde 

liniedannet, mod Enden tilſpidſet. Overkjebebenetaf me— 

get uregelmægfig, ſterkt krummet Form, med to betydelige Ud— 

videlſer paa den bageſte Rand; den overſte er mindre, men tyk 

og knudeagtig, den nederſte meget ſtorre, tynd, pladeagtig, an— 

bragt omtrent i Midten af Knoglens Længde; det Stykke, ſom 

ligger nedenfor denne Plade, er temmelig tyndt, tiltagende i 

Tykkelſe mod Enden, noget ſammentrykket forfra bagtil. Under: 

fræbebenene have bagtil en meget høj opfirgende Gren, hvor— 

ved deres ſtorſte Højde bliver ſtorre end Halvdelen af Længden. 

Forſte Ojeben ſtort og tillige temmelig flærft, af uregel— 

mesſigt firkantet Form, fortil tilſpidſet, langs den nederſte 

Rand forſynet med en ſterkt fremtrædende Slimkanal. De øvrige 

tre Sjeben langſtrakte og ſmalle, neſten kun beftaaende af 

Slimkanalen, men flærfe; det tredie det lengſte, bueformigt 

bøjet eller noget halomaanedannet. Forgjællaaget temmelig 

ſtcerkt, af regelmesſig Halvmaaneform, med Slimkanalen om— 

trent i Midten af Knoglens Brede. Gjellelaagsſtykket 

temmelig ſtort og ſterkt, den nederſte-forreſte Vinkel lidt til— 

ſpidſet og fremtredende, den nederſte-bageſte afrundet og lidt 

ſtump, den overſte-forreſte Vinkel uddragen til en noget frem: 

adrettet Spidſe. Undergjellelaaget har en ikke ubetydelig 

Længde (lig med Længden af Gjallelaagsſtykkets lengſte, for— 

reſte Rand); Formen er den ſedvanlige ſmalle (Længden omtrent 

fire Gange ſtorre end Bredden), krummede, fortil afſkaarne, bagtil 

tilſpidſede. Mellemgjellelaaget er derimod bagtil afſtaaret 

og højt (omtrent halvt faa højt ſom langt), fortil tilſpidſet. 

Overſkulderbladet meget lille, foroven tilſpidſet men uden 

noget Spor til gaffelagtig Forgrening. Ogſaa Underſkulder— 
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bladet er, ffjøndt meget ftørre end Overffulderbladet, dog lille, 

lidt frummet, noget dolkformigt, foroven meget tyndt og ligeſom 

med Spor til ſpiralformig Snoning. Den ravnenæbdans 

nede Fortſettelſe meget lang, tynd, ribbenagtig, S-formigt 

krummet, lidt udvidet eller tykkere paa det Sted, hvor Bojningen 

er anbragt, i den overſte Ende tyndere end i den nederſte og ſterkt 

tilſpidſet. Ryghvirvlernes Antal 40, af hvilke 23 til— 

høre Bughulen, 17 Halen; den forſte neſten rudimenter, de to 

folgende uddannede paa den for Karperne ejendommelige Maade. 

Ribbenene i det Hele taget meget ſtore, ſterke, buede, ſammen— 

trykkede forfra bagtil; de tre ſidſte gjore Undtagelſe, idet de 

pludſeligt blive meget ſmaa, tynde, borſteagtige. Rygfinnen er 

anbragt over trettende til tyvende Hvirvel (begge medregnede). 

Hos os, ved jeg ikke, at man har iagttaget nogen Afart 

af denne Fiſkt. J Tydſkland derimod forekommer paa flere 

Steder den ſaakaldte Guldſuder, der udmærfer fig ved en 

mat Guldfarve, hiſt og her med førte Pletter, ved ſtorre men tyn— 

dere Finner med rode Straaler og hvid Bindehud, ved karminrede 

Læber og Snude o. ſ. v., og ſom af flere Forfattere antages 

ſom egen Art (Tinca chrysitis Agass.), ſkjendt den vel ikke er 

andet end en Albino af den almindelige Suder. J Italien 

kjender man flere Afarter af Suderen, betegnede ved Ojnenes 

Storrelſe, eller ved en mere langſtrakt Form o. ſ. v. Men ogſaa her 

gjælder, hvad om Guldſuderen er anført, at der ikke ſavnes 

Ichthyologer, der ville ophoje disſe Formforandringer til Arter. 

Jeg mindes ikke, hos os at have hort omtale Sudere af 

betydeligere Vægt end tre, hojſt fire Pund, og ſelv ſaadanne 

ſynes kun fjældent at treffes. Andenſteds bliver den ſtorre; 

Jarrell omtaler ſaaledes“) et Individ af 33 Tommers Længde 

og af over 114 Punds Vægt, og Bloch angiver en Vægt af 

ſyv til otte Pund ſom ikke ganffe ualmindelig. 

+) Efter Daniels Rural Sports. 
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Skjondt Suderen ingenlunde, ſom Bloch antog, fore— gorerommen. 

kommer i alle Verdensdele, har, den dog en temmelig vid 

Udbredelſe: den træffes næmlig fra omtrent det mellemſte Sverige 

til Sicilien og i den anden Retning fra Irland gjennem hele 

Europa ind i Sibirien og Armenien. Hos os findes den fra 

Bornholm til Thyland, eller faa at ſige overalt, undtagen paa 

den jydſke Halvo's Nordſpidſe. 

Suderen er en dorfſk og rolig Fifk, ſom gjerne holder fig Levemaade. 

i ſtilleſtaaende Band ved Bunden, rodende i Dyndet; i Lege— 

tiden ſtiger den dog i Vejret, ligeſom den ogſaa i Sommerens 

varmeſte Tid ſtundom ſpringer op over Bandfforpen, hvorved 

den efter Nogles Mening bebuder godt Vejr. Paa Lerbund 

ſynes den at trives fortrinligt godt. Som Bundfiſke i Almin— 

delighed er den meget ſejglivet; hvilket man ikke blot erkjender deraf, 

at den bliver længe i Live udenfor Bandet og om Vinteren ikke 

kocles under Iſen; men man har ogſaa ved Forſog overbeviſt 

ſig om, at den, ligeſom forrige Art, kan vedblive at leve i Vand, 

der neſten ganſke er berøvet Ilt"). At Vandet er raaddent og ſtin— 

kende af det paa Bunden afſatte Dynd, er faa langt fra at ſkade 

Suderen, at dens Vext og Belvære ſnarere ſynes under ſaadant 

Forhold at fremmes. Vinteren ffal den tilbringe i Rolighed, 

ffjult i Dyndet; men at den, ſom nogle Forfattere mene, i denne 

Tid er nedfænfet i Doale, ſynes ikke troligt. Idetmindſte fee 

vi den hos os til enhver Tid af Vinteren ſpommende i Fiſke— 

handlernes Kar, og viſende ligeſaa meget Liv ſom til andre 

Tider af Aaret “*). 

*) Eller, for af udtrykke mig beſtemtere, i Vand, ſom kun har 5 6 

af det ſedvanlige Forhold Ilt tilbage. 

*) Man morede fig fordum med adſkillige Fabler om denne Fife; til 

Exempel, at den var andre Fiſkes Lege o. ſ. v.; hvilke jeg ikke 

anſeer det for nødvendigt at gjendrive, men kun vil antyde. 
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Neringen beftaaer maaffe fornæmmelig i forffjællige forraad— 

nende Subftanfer af Plante- og Dyreriget ; dog ogſaa i allehaande 

[maa bløde Vanddyr, tfær Orme og Inſektlarver. Saaledes 

ſynes Suderen fortrinligt at elffe Regnorme, med hoilke den 

let lader ſig fange paa Krogen. J Damme kan den fedes 

med en Blanding af Teelegrever og Mel. 

Legetiden indtreffer i Juni“); dog med lidt Forſkjæl efter Aa— 

rets Beſkaffenhed. En Hun ledſages gjærne af to Hanner, der folge 

hende fra den ene Plantebufk til den anden, paa hvilke Rognen 

afſettes. Joorigt er Legningen ikke forbunden med faa megen 

Larm, ſom hos adſkillige andre Karpearter, og Suderen er paa 

denne Tid faa lidet ffy, at den endog lettelig lader fig fange 

med en Ketſer. Dens Frugtbarhed er meget betydelig; Rogn— 

kornene ſmaa, gulagtige. Hos en Suder paa henimod fire 

Pund vejede Rognen, efter Bloch, over fem Lod, og indeholdt 

neſten 300,000 Wg eller Korn. J fjerde Aar ſkal den forſt 

vere iſtand til at forplante ſig, og da veje omtrent halvandet 

Pund (Hartmann). Hannerne hos denne Art adffille fig 

fra Hunnerne ved ſtorre Bugfinner, ligeſom ogfaa i Alminde— 

lighed ved lyſere Farver. 

Suderen ſynes mig kun at afgive et maadeligt Nerings— 

middel; dog maa jeg ikke undlade at bemerke, at Meningerne 

herom ere noget delte; hvorimod man enſtemmigt anſeer Kjodet 

for temmelig ufordejeligt. Dens Frugtbarhed og Seiglivethed, 

der gjøre det faa let at forſende den, anbefale den ellers til at 

beſette Damme med. Den Muͤdderſmag, ſom den i nogle 

Vande antager, kan den befries fra, ved en Tid at holdes 

i Hyttefad. Ogſaa vil den, naar den fkoldes i kogende Vand, 

for den tilberedes, i nogen Grad kunne ſtilles ved Afſmagen, 

ligeſom ved den tykke Slim, der bedekker den. 

) „Naar Hveden ſtager i Blomſt“, udtrykker man fig ſomme Steder. 
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Gjedden og Aborren ere farlige Fiender for Suderen i en  Siender. 

yngre Alder. Af Indvoldsorme forekomme i dens Tarmekanal 

tre Arter af Slægten Echinorhynchus (E. clavæceps Zed., E. glo- 

bulosus Rud , E. nodulosus Schrk.), to Diſtomaer (D. globi— 

porum Rud., D. perlatum Nordm.), ſamt Caryophyllæus muta— 

bilis Rud., Ligula simplieissima Rud., Gryporhynchus pusillus 

Nordm. og en ubeftemt Cucullanus. 



Jliretflægten (Abramis Cuv. ). 

Formen høj og ſterkt ſammentrykket med Ryg- og Bug: 

linien for en Del ffarpe. Munden i Enden af Snuden 

eller tæt ved denne, med bløde, trinde Leber og uden Skjegge— 

traade. Overkjeben fremragende foran Underkjeeben. Svelg— 

tænderne ere Krogtender med Tyggeflader, ſtillede i en eller 

to Dobbeltrekker. Forgjellelaaget under eller kun lidt 

foran Nakkebenet. Tre Gjelleſtraaler. Rygfinnen 

fort men høj, bag Bugfinnerne; Gadborfinnen langſtrakt eller 

med mange Straaler; begge uden Benſtraale. Rygliniens 

Skjel ikke taglagte foran Rygfinnen. Tarmekanalen om- 

trent lig med Totallcengden. 

+) Medens den af Cuvier opſtillede Slægt Abramis af nogle Ich⸗ 

thyologer er bleven delt iet ikke ringe Antal Smaaflægter, gaaer Valen⸗ 

ciennes den modſatte Vej, og forener den med den ſtore Slægt 

Leuciscus, fordi der mellem disſe to Grupper findes gradeviſe Over— 

gange. Jeg anſeer det for henſigtsmeessſigt, her at beholde Slægten 

Abramis, hvorved Overſigten af de talrige Arter lettes, om end 

ikke nogen anden Fordel derved ſkulde opnaaet. 
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91de Art. Braſenen (Abr. Brama Linn. og Abr. Fa- 

renus Linn.). 

Den ftørfte Højde indeholdes omtrent tre Artsmerke. 

Gange, Hovedets Længde omtrent fem Gange i 

Totalleengden. Spvelgtenderne ti i Tallet, kun 

dannende en Rekke paa hvert Svelgben. Ojets 

Lengdegiennemſnit indeholdes hos vorne Indi⸗ 

vider omtrent fer Gange i Hovedets Længde, og 

Dets bageſte Rand falder neſten i Midten af Ho— 

vedets Længde. Neſeborenes Skilleveg udvider 

ſig til en, dog kun lille, Hudlap. Sidelinien 

gjennemborer omtrent 53 Skjel; fra Sidelinien 

til Rygfinnens forreſte Rand tælles fjorten, fra 

Sidelinien til Bugfinnernes Rod ſyv Skjel. Alle 

"Finnerne hos vorne Fiſk mørke; deres Straale— 

tal er 

Rygf. 3; Bryſtf. 16; Bugf. 9; Gadborf. 2; Halef. 5. 
3.3 - - 3.8 6 7 30 (16 18) (8 9) 24 27 5 

Schonevelde, S. 33: Cyprinus latus vel Brama. Synonymi. 

Bartholin, de Med. Dan. S. 276: Cyprinus latus. 

Jørgen Solſt's Fiſkebog, S. 12: Braſen og Flire. 

Pontoppidans Atlas I, 654: Cyprinus Brama. 
muͤllers Prodr. n. 441: C. Brama. 

Aagaard, Beſkr. over Thye, S. 41 og 49: Braſen. 

Juſt's Naturhiſtorie, tredie Oplag, S. 397: Braſen. 

Schade, Beſkr. over Mors, S. 205: Braſen. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 137: der Brasſen. 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 256: C. Brama. 

Krgper, Naturh. Tidsſkr. I, 414: Cyprinus Farenus. 

Bloch, die Fiſche Deutſchlands tab. 13. Skandinaviens Fiſkar Afvildninger. 
tab. 42. 

Danmarks Fiſte, III. 24 
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Synonymien maa i det Hele taget anſees for ganſke filter. Imidlertid 

. kan med Henſyn til Schonevelde mærkes, at hans Ord: „Blepe et 

Bleper pisces qui dicuntur Holsatis Bramæ sunt minores vel juni- 

ores“, maaſke næppe tor holdes for aldeles rigtige, Idetmindſte har jeg paa 

Fiſketorvet i Hamborg under Benavnelſen Blej kjobt og underſogt Fiſke, 

ſom ikke henhore under nærværende men under følgende Art (Abramis 

Blicca). Snarere ere maafte de Smaafiſke, ſom ſammeſteds omtales un— 

der Navnet Pliten og Plitfiſche “), at anſee for Yngel af Braſenen; 

hvad jeg dog maa overlade til Andres Afgjorelſe, ligeſom ſaa mange Van— 

ſkeligheder hos Schonevelde. — Hvad Juſt angaager, ſkal jeg hen— 

viſe til en Bemærkning nedenfor under Benævnelſerne. — Det paaligger 

mig endnu kun at omtale Artedi's Cyprinus Farenus, eller rettere hans 

Cyprinus iride flava, pinna ani ossiculorum viginti septem ““). 

Linné og ſenere ſvenſke Fauniſter optoge denne Art, men efterſom ingen andre 

Landes ichthyologiſke Forfattere indlemmede den i deres Faunger, blev For— 

men længe anſeet ſom ejendommelig for Sverige. Da jeg, efterat Ek— 

ſtrom havde bekjendtgjort fine Beſkrivelſer af Fiſkene i Merke Sfjærgaard, 

blev var, at den Form, der af ham beſkrives ſom C. Farenus““ ), 

ikke fjældent fees paa vort Fiſketorv; troede jeg det ikke uinteresſant, at 

gjøre opmerkſom derpaa; ſaameget heller, ſom Siebold omtrent ſamtidigt 

havde iagttaget den ſamme Form i Preusſen. Dog, jo mere jeg er bleven 

*) Schoneveldes Ord ere: his latitudine affines sunt, quos Ham- 
burgi Pliten, Plitſiſche vocant; minores tamen et qui sesqui- 

palmæ longitudinem non excedunt. 

*) Artedi Synonymia Piscium, Cyprinus n. 28. At Straaletallet 

27 i hans Desecriptiones Piscium ved en Skrive- eller Trykfejl er 

blevet til 37, og ſaaledes er gaaet over hos flere ſenere Forfattere, ſkal 

jeg kun antyde, uden at opholde mig derved; uagtet Fries og Ek— 

ſtrom, ſaavidt jeg kan ſkjenne, ene paa dette Tal ftøtte den Paa— 

ſtand, at Linnés Cyprinus Farenus fulde være identiſt med den 

unge Cypr. Ballerus. 

*) Det turde dog hende fig, ſaavidt af forſkjellige Omſtendigheder kan 

ſluttes, at Ekſtroms C. Farenus beroer paa en Sammenblanding af to 

Arter: Unger baade af Abr. Brama og Abr. Blicca. Og andre 

ſvenſke Fauniſter have maaſke haft Unger af Abr. Ballerus for 

Oje. 
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fortrolig med de Forandringer, der ſom Følge af Alderen indtræde hos 

Fiſkene, jo mere er jeg bleven overtydet om, at den fjællandfte Flires lyſe 

Farve, dens mere langſtrakte og tynde Form o. ſ. v. aldeles ikke kunne 

adſkille den ſom Art fra Braſenen, men kun betegne den ſom Unge af 

denne; hvad ogſaa de ſſellandſke Fiſkere og Fiſkehandlere antage ſom fuld— 

komment afgjort ), men i Begyndelſen af mig blev hort med Mistillid, da 

jeg i dette Punkt troede at maatte tillægge de fvenfte Ichthyologers Me— 

ning en betydelig Vægt. Sagen kan vel iøvrigt nu anſees for afſluttet, ikke 

blot fordi Valenciennes og andre Ichthyologer udenfor Skandinavien 

forkaſte Farenus ſom Art, men iſer, fordi ogſaa Ekſtrem allerede for ad—⸗ 

ſeillige Aar tilbage har erklæret den Fiſk, han tidligere beſkrev og afbil— 

dede ſom Farenus, for uberettiget til at optræde ſom egen Art. 

Braſen er, ſaavidt jeg ved, den eneſte danfke Bencvnelſe 

for denne Fiſk i voren Tilſtand. Den unge Fiſt kaldes ders 

imod, ſom allerede anfort, Flire; hvorved dog er at merke, 

at dette Navn kun udelukkende ſynes tilegnet den unge Braſen 
paa Øerne, men derimod i Iydland indbefatter en eller maa— 

ffe to nerſtaaende Arter. Juft angiver, at „de ſmaa Braſen 

i Jydland kaldes Bleger“. Denne Bemærfning gjelder vel 

nermeſt Egnen om Limfjorden, og det kan maaſke anſees for 

tviolſomt, om det virkeligt er ſmaa Braſen, og ikke ſnarere 

den næfte Art, der i Limfjorden betegnes ſom Blege. 

Fra de foregaaende Karper adſkiller nærværende Art fig 

paafaldende, ikke blot ved fin høje, tynde Form og fine morke 

Finner, men ifær ved Ryg⸗ og Gadborfinnens Lengdeforhold. 

Farven er hos yngre Individer mere eller mindre rent 

ſolvglindſende med graagron Ryg og Pande, men bliver efter— 

*) Denne Opfatning af Forholdet er mindſt et Par Hundrede Aar 

gammel hos os, thi i Jørgen Solſt's Fiſtebog (I. c.) findes 
det meget beſtemt udtalt ſaaledes: „Braſen og Fljre ere et Slags 

Fiſte, dog omſtiftes Navnet med Tid; thi udi de forſte Aaringer 

falder man den en Fljre og derefter en Braſen, og det Navn be— 

holder den.“ ' 

24% 

Benævnelfer 

Beſfrrivelſe. 
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haanden morkere, mesſingfarvet, kun endnu med nogen Solv— 

glands paa Hovedets Sider. Finnerne, ſom i Begyndelſen 

ere lyſe med mork Rand eller Spidſe, antage med Værten en 

morkere Farve, og blive tilſidſt, hvad der for den vorne 

Braſen er faa karakteriſtiſk, ganſke ſorte. Pupillen er ført; 

Hornhuden mere eller mindre ſolofarvet med en ſmal gul Ring 

om Pupillen, en gul Halvring ei Merranden ovenover denne og 

en rod Lengdeſtribe under den, hvilken dog med Alderen for— 

ſvinder. Jovrigt er Befkaffenheden af Braſenens Opholdsſted 

ikke uden Indflydelſe paa dens Farve. 

Udmaalinger. 

Totalleengde: A 1717; B 16“; C 8”; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 54“; B 533 C 2475 

ſtorſte Tykkelſe (omtrent under den ſtorſte Højde): A 2“; 5 14% 
G 3 SS 

Outredfen, hvor Højden er ſterſt: A 133“; B 1217; C 5%; 

Højde over Nakken: A 37; B 23%; C 117; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 117 Bie 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: A 32”; 

B 3% C 19%; | 
Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 34““; B 21753 C 147; 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjaben A 23/3; 

det opſpilede Gabs Højde: A 10% 3 B 27; C 5%; 

det opſpilede Gabs Brede: A 10“; B 4%; C 5%; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: 2 15%; C 61%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: A 9/7; B 3% C433 

ftørfte Gjennemſnit af forreſte Naſebor: A 2% 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Na ſebor: A 3 

ſtorſte Gjennemſnit af bagefter Næfebor: A 3%: 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Neſebore: A 10%; B 83/3 

G 43 

Afſtand mellem bageſte Naſebor og Ojehulens Rand: A 3%; B 
2½%3 C 2 1 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjehulens forreſte Rand: A 14%; 
B 11%3 0 53%/3 

Sjehulens Lengdegjennemſnit: A 8“; 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 7“! ; B 677; C 5%; 

Øjets Hojdegjennemſnit: A 73“; C 427; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 1547; C 7775 

Afſtand fra Øjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 

e 5e 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 

A 23“%¼%ö 3 C 94%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 872“; 
B 1 8 323 

Roygfinnens Lengdeſtrekning: A 27; B 127; C 109"; 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 40““; B 38"; C 12”; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 4373 B 44% C 2% 

Bryſtfinnernes Længde: A 33“; B 28773 C 17%); 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 9“; C 3%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 73%; B 
61"; Cc 37.47 

Bugfinnernes Længde: A 282“; B 28¼¼; C 14%; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 7/3 C 31/7; 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 
277 B 28 % 3 C 173 

Bergens Længde: A 8“; C 3%; 

Gadborfinnens Lengdeſtrkning: A 31“; B 3327; C 13% 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 26“; B 28“; C 147; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 17,/%/; B 167; 
C 7 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 33“; B 31%; 

0 1673 

Halefinnens Længde i Midten: A 14/7; B 14/7; C 4%. 

Hovedet indtager vel omtrent en Femtedel af Totallæng- 

den, men har desuagtet Üdſeende af at være lidet, paa Grund af 

Kroppens betydelige Højde, der hos voxne Individer omtrent 

udgjor en Trediedel af Totallængden >). Fra Siden betragtet 

*) Hos unge Individer er Formen mere langſtrakt. 
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viſer det en fort, temmelig regelmæsfig Kileform, idet den 

overſte Flade ſtiger meget ftærft ned og Underfladen ſtiger op 

mod denne. Sidefladerne konvergere temmelig ſteerkt nedefter, 

ſaa at Underfladen bliver meget ſmallere end Pandefladen 

(men dog ſtedſe bred og afrundet); ogſaa fremefter konvergere 

Sidefladerne, dog kun i ringe Grad, og Snuden er derfor 

bred og ſtump, ligeſom den er temmelig fort (den udgjør 3 

eller næppe z af Hovedets Længde). Snudeſpidſen træder kun 

meget lidt frem foran Overkjæben, men denne derimod 
temmelig ftærft foran Underfjæben, ligeſom den ogſaa paa 

Siderne omgiver den, og Munden er ſaaledes anbragt paa 

Hovedets Underflade. Mundſpalten er imidlertid for fvagt 

indfkaaren, til at den kan kaldes heſteſkodannet; ſnarere maa 

den betegnes ſom halvmaanedannet. Mundvigene naae næppe 

hen under forreſte Næſebor, og det opſpilede Gabs Højde, 

der omtrent er lig med Breden, indeholdes fire Gange i Ho— 

vedets Længde. Leberne tykke, bløde, runde. Overkjeben 

i temmelig ſtæerk Grad fremfkydelig nedefter. Af Kjebeſejl 

findes et Slags Rudiment i Overkjæben, hvorimod det i 

Underkjeben neſten ganffe forſvinder. Tungen, ſom er an— 

bragt langt tilbage og kun meget uſuldkomment adfkilt fra 

Mundens Bund, er temmelig lille, ſmal, i Enden afſtumpet, 

med ſvagt konvex Overflade. Neſeborene ſtore, iſeer 

det bageſte, af elliptiſk Form, med ſtorſte Gjennemſnit i Højdes 

retningen, kun adffilte ved en tynd Hudveg, der blot udvider 

fig til en lille, lidet iejnefaldende Lap, hvilken langtfra 

ikke er tilſtrekkelig til at dekke det bageſte Næſebor. Det 

forreſte Næfebor har ikke faa meget fin Plads foran det bageſte 

ſom indenfor dette eller nærmere Legemets Middellinie. Øjs 

nene, hvis Lengdegjennemſnit hos ſtorre Individer omtrent 
indeholdes fer Gange i Hovedets Længde, og ſom altſaa ere 

temmelig ſmaa, udfylde ikke ganfke Ojehulen, ifær bagtil og 

foroven; deres overſte Rand ligger i Pandefladen, og deres 
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Højdegjennemfnit er vel faa ſtort ſom Længdegjennemfnittet. 

Panden, hvis Brede er temmelig flor (dobbelt faa ſtor fom 

Ojets Gjennemſnit hos vorne Individer), viſer fig konvex 

paatvers i en ikke ubetydelig Grad. Gjelleſpalternes 

Udftræfning er ſom hos de nermeſt foregaaende Slægter, idet 

Gjellelaaget hæfter fig til Struben omtrent i Linie med For— 

gjellelaagets bageſte Rand. Gjelleſtraalernes Antal tre, 

ſom hos Karpefamilien i Almindelighed, men Storrelſen tem— 

melig forſkjellig, idet de aftage raſkt i Længde; Straalerne ere 

meget tynde, ftærft krummede, den forſte af langſtrakt og ſmal 

Form, de to andre brede ved Roden, pludſeligt tilſpidſede mod 

Enden; alle Straalerne ere paa Midten af den nederſte Rand 

ligeſom ſaugtandede eller taggede. Fire Par frie, halvmaane— 

dannede Gjellebuer, alle paa Mundſiden væbnede med 

to Rekker middelſtore Forleengelſer. Paa de to hderſte Par 

Gjeellebuer har jeg i hver Rakke talt 21 Forlengelſer, paa 

det tredie 23 i den ydre, 22 i den indre Rakke, paa det fjerde 

endelig atten i den ydre, tretten i den indre Rekke. Med 

Henſyn til Forlengelſernes Beſkaffenhed, da ere disſe temmelig 

bløde (tildels brufk-, tildels hudagtige), mere eller mindre 

pladedannede og triangulære, mod Enderne meget tilſpidſede, 

noget krummede (i den ydre Rekke paa hver Gjellebue indad— 

krummede, i den indre udadkrummede); de ere egentlig hverken 

torne- eller tandvebnede, men hver deler fig i Spidſen gaffel— 

agtigt i to til fem Smaagrene. Forreſten divergere Rekkerne 

meget ftærft, idet den indre" ligger indad, den ydre udad. At 
Forlængelferne paa ſedvanlig Maade aftage i Storrelſe faavel mod 

begge Ender af hver Bue ſom fra de ydre Buer indefter, behøver jeg 

maaffe næppe at bemerke. Den frie Rand af Svelgbenet i Under— 

kjceben viſer en Række fmaa Forlengelſer — femten i Tallet. En 

Bigjelle, beſtagende af en halv Snes forte Traade, er 

tilſtede. Svelgbenene ere temmelig ſvage, krummede halv— 

maaneagtigt, dog uregelmesſigt. De fem Tender, ſom paa 
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hvert Svelgben danne en Rakke, viſe ingen betydelig Forſkjel 

i Storrelſe indbyrdes, ere af noget pladedannet eller ſterkt 

forfra bagtil ſammentrykket Form, i Enden udvidede og meget 

ſkraat aſſkaarne indefter, eller rettere udhulede, faa at den 

yderſte Vinkel rager frem ſom en Hage eller Krog; i hele Bre— 

den nedenfor Krogen viſe de en ſmal Fure eller Fordybning. 

Kroppen er af meget høj og ſterkt ſammentrykket Form; 

hos ſtorre Individer udgjor Højden omtrent en Trediedel af 

Totallcengden; hos ſmaa Individer indeholdes den derimod 

33 til fire Gange i ſamme. Tykkelſen indeholdes atter tre 

Gange eller derover i Højden, Ryglinien viſer fig meget ſterkt 

buet og opſtigende fra Nakken til Rygfinnen, og derfra 

ſkraat nedlobende til Halefinnen i neſten lige Retning, efterat 

have dannet en ſtump Vinkel; indtil Enden af Rygfinnen 

er Ryglinien ſkarp og kjoldannet, bag Rygfinnen derimod af— 

rundet. Bugfladen danner et Cirkelafſnit lige fra Snudeſpid— 

ſen til Enden af Gadborfinnen, og lober derneſt vandret til 

Halefinnen. Fra Roden af Bugfinnen til Enden af Gadbor— 

finnen er Bugen ffarp og kjoldannet, iovrigt bredt afrundet. 

Rygfinnen begynder ganffe lidt foran Midten af Totalleng— 

den, ſtrekker fig noget ud over Totallcengdens Midte, mellem 

Bugfinnerne og Gadborfinnen, og indtager omtrent z af To— 

tallengden. Dens Højde flørre end Længden, indtil dob— 

belt faa flor. Forſte Straale færdeles lille, idet den kun har 

26 af anden Straales Længde; denne meget kortere end tre— 

die, dog mere end halvt faa lang; tredie kun ganfke lidt kor— 

tere end fjerde, der er den lengſte“ ); de folgende gradevis 

+) Foruden disſe fem Tender har jeg paa den ydre Side af hvert 

Svalgben iagttaget to ſmaa Tandplader, der dog ikke ere faſtvoxede 

til Knoglen, men kun befeſtede i Huden, og altſaa ikke forefindes 

paa Skeletter; hvad der vel maa forklare, at de ikke omtales af 

Forfatterne. 

40) Oftere har jeg fundet tredie Straale lengſt, hvilket dog maaſke kun 

beroer pan en Beſkadigelſe af fjerdes Spidſe. 
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aftagende, faa at den ſidſte fun omtrent har i af den fjerdes 

Længde. De tre forſte Straaler ere enkelte (den forſte har 

Lighed med en Pigſtraale), de øvrige dobbelt kloftede, den 

ſidſte til Roden. Bryſtfinnerne, ſom ere lavt tilheftede, 

ſkjondt noget ovenfor Buglinien, viſe en langſtrakt, ſmal, til— 
ſpidſet Form, nage omtrent hen til Bugfinnernes Rod, og in— 

deholdes omtrent fer til ſyv Gange i Totallængden. Deres 

Brede ved Roden, ſom tiltager med Alderen, indeholdes om— 

trent fire til fem Gange i Længden. De tre forſte Straaler 

ere de lengſte, indbyrdes omtrent lige lange, de folgende af; 

tage ſterkt. Forſte Straale udelt, de øvrige kloftede. Bugs 

finnerne ſtaae i Regelen noget tilbage for Bryſtfinnerne i 

Længde, og indeholdes omtrent ſyv Gange i Totallengden; 

deres Brede ved Roden indeholdes fire Gange i Længden, og 

Formen er bagtil ffraat afſkaaren, temmelig tilſpidſet. Forſte 

Straale ſynes, naaar den beſidder fin Helhed, at være den 

lengſte eller dog ligeſaa lang ſom anden; denne og tredie om— 

trent ligelange; de folgende gradevis aftagende, fan at fidfte 

ikke har ſtort mere end forſtes halve Længde; førfte Straale 

enkelt, de andre ſterkt kloftede, uden den ſidſte, fom jeg enten 

har fundet enkelt eller kun meget ſvagt, neſten umerkeligt 

kloftet. Hos mindre Individer nage Bugfinnernes Spidſer 

ud over Gadborets forreſte Rand, hos ſtorre kun hen til denne, 

eller nage den vel endog ſlet ikke. Gadborregionen, ſom er 

tæt foran Gadborfinnen, er af langſtrakt Form, nogen eller 

uden Skjeæl; bag det kredsrunde Gadbor findes en lille Pa— 

pille og bag denne en Grube. Gadborfinnens Lengde— 

ſtrekning overgager i Regelen Hovedets Længde eller 1 af 

Totalleengden; dens Form er uregelmesſig, med en fortil 

ſteerkt fremtrædende Spidſe“), i den bageſte Halvdel derimod 

+) Sfær hos yngre Individer; hos ældre ſynes den at afſtumpes eller 

afflides noget, 
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meget lav men næften aldeles ikke nedſkraanende. Forſte 

Straale næften umerkelig; anden Straale omtrent fem Gange 

faa lang ſom forſte men ikke halvt faa lang ſom tredie; denne 

kun ganſke ubetydeligt kortere end fjerde og omtrent lige lang 

med femte; de følgende ſterkt aftagende indtil ellevte eller 

tolvte, hvorpaa de øvrige omtrent beholde lige Højde. De 

tre forſte Straaler enkelte“), de folgende ſterkt kloftede, den 

ſidſte til Roden. Det Stykke af Halen, ſom ligger mellem 

Gadborfinnens Ophor og Halefinnens Stetteſtraaler, har noget 

ſtorre Højde end Længde. Halefinnens Længde, beregnet 

fra Stotteſtraalerne paa Siderne, overgaaer Hovedets Længde, 

men Halefinnen er meget dybt kloftet bagtil, faa at dens Længde 

i Midten ikke udgjor Halvdelen (ſtundom endog kun 1) af 

Længden pan Siderne; Fligene ere tilſpidſede, den nederſte 

lidt længer end den overſte. Straalerne ere vel adffilte ved 

Roden, faa at de med Lethed kunne tælles, og ſterkt kloftede 

undtagen den yderfte lange paa hver Side. Af Stotteſtraa— 

ler har jeg fundet ſex ovenfor og ligeſaa mange nedenfor 

Halefinnens Rod. 

Sidelinien ffraaner ſterkt ned fra Gjellelaaget, indtil 

den nager Bugfinnernes Rod, men løber derpaa i den øvrige 

Stræfning fuldkomment vandret; naar dens Udſpring fraregnes, 

er den i hele fit Lob kjendeligt nærmere Buglinien end Ryggen. 

Dens Slimkanaler fremtræde meget tydeligt. Antallet af de Skjal, 

den gjennemborer, er noget afverlende, hvorom ſtrax nærmere. 

Sfjælflædningen fremtræder fun paa Kroppen og 

pan en lille Del af de lodrette Finners Rod. Skjellene 

have en temmelig betydelig Storrelſe (de ſtorſte hos et Indi— 

vid paa ſytten Tommers Længde have fyv til otte Liniers 

Gjennemſnit i begge Retninger), men viſe, paa Grund af den 

ſterke Taglegning, ikke deres ſande Forhold, da omtrent 3 

*) Forſte Straale uden Ledinddeling og anden kun ſvagt og utyde— 

ligt leddet. 
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af hvert Sfjæl ſtjules. J Skjellenes Anordning er iøvrigt 

det Ufædvanlige, at den ffarpe Ryglinie fra Nakken til førfte 

Rygfinnes Begyndelſe ikke beflædes af taglagte Sfjæl, idet 

Sidernes Skjel kun ſtode op til hverandre med Randene i 

Ryglinien men ikke lægge fig over hverandre, ſaaledes ſom 

Forholdet almindeligt er, og ſaaledes ſom det ogſaa her viſer 

fig bag Rygfinnen. J Længden, eller langs med Sidelinien, 

har jeg talt 52 til 56 Skjel, ovenfor Sidelinien til Rygfin— 

nens forreſte Rand fjorten eller tretten, nedenfor Sidelinien 

til Bugfinnernes Rod ſyv; men Forholdet ſynes efter forſtjellige 

Forfatteres Angivelſer at være Forandring underkaſtet“). Hvad 

Formen af Skjellene i Almindelighed angaaer, da ere de ure— 

gelmesſigt firkantede, med de to bageſte Vinkler afrundede og 

med Begrendsningslinierne overhovedet noget udbuede; Højden 

er almindeligt lidt ſtorre end Længden; dog indtræder bageſt 

paa Halen det modſatte Forhold. Skjallenes Vaxtſtriber ere 

ſerdeles fine, tetſtillede og talrige; hvert Skjel deles ligeſom 

i fire Felt eller Afdelinger, idet en Vifte er anbragt ſaavel 

paa den bageſte ſom paa den forreſte Del; den forreſte Vifte 

har jeg altid fundet beſtaaende kun af faa men brede Straaler 

(tre til fem); den bageſte derimod vel hos yngre Individer 

af omtrent det ſamme Antal, hvorimod Viften hos ældre 

Fiſte frembyder et betydeligt Antal Straaler (jeg har talt hen— 

imod 40). Sideliniens Skjel adſkille fig kun ved Slimkana— 
len fra de øvrige; denne er anbragt paa Sfjællets bageſte 

Halvdel, gjennemlober ikke engang denne, men fager desuagtet, 

paa Grund af fin neſten traadagtige Tyndhed, et langſtrakt 

) Saaledes angiver Zeckel ni Skjœlrœkker nedenfor Sidelinien. Va⸗ 

lenciennes vil hos Exemplarer paa femten Tommer have fundet 

56 Skjel langs Sidelinien, hos andre paa ni Tommer kun 47 Skjel, 

og endelig hos endnu mindre Exemplarer (paa ſex til ſyv Tommer) 

kun 45; Tal, ſom jeg hos ligeſaa fmaa Individer aldrig har iagt— 

taget. 
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Udfeende. Paa den ydre Side af Bugfinnernes Rod findes 

et langſtrakt, bagtil tilſpidſet eller triangulert Skjel. 
Mellemkjebebenene ere temmelig ſmaa, tynde, flade, 

krummede noget 8-formigt; omtrent 1 Midten af deres Længde 

have de ſtorſt Brede, og tilſpidſes derpaa gradevis bagtil; 

deres opſtigende Del meget kort; at Munden desuagtet kan 

ſkydes ftærfe frem og ned, beroer paa et langt, trindt, bruft— 

agtigt Baand, ſom fra den opſtigende Del fortfætter fig op 

imod Panden. Overkjebebenet ført men meget bredt 

(den ſtorſte Brede ſtorre end den halve Længde eller endog lig 

3 af denne), af den fanme ſerdeles uregelmesſige Form, ſom udmer— 

ker denne Knogle hos Karpearterne i Almindelighed. Underkje— 

ben ſterk, fortil paa Midten forſynet med en Knude, der baade rager 

frem under Hagen og inde i Munden; paa Siderne af denne 

Knude bøjer Underffæbens Rand fig lige ud, famt bliver ffarp 

og ſkjcrende; lidt foran Midten af hver Grens Længde hæver 

fig en ſtor bladagtig Udvært lige i Vejret, hvorved Højden 

paa dette Sted bliver lig Underkjaebens halve Længde. Oje— 

benenes Kjæde beſtager af fyv Styffer: det forſte er ſtort, 

iffe meget mindre end Øjet, af en uregelmasſigt ſexkantet 

Form, fortil med et temmelig ſtort Udſnit, efter Længden gjen— 

nemboret af en Slimkanal, der omtrent indtager Midten af 

dets Højde; det andet lille, langſtrakt firkantet, fortil bre— 

dere end bag; tredie det mindſte af Sjebenene, firkantet med 

omtrent ligeſtor Længde og Brede; disſe to danne Ojehulens 

nederſte Rand, og den ſterkt udviklede Slimkanal gjennemborer 

omtrent Midten af deres Højde; fjerde Ojeben, ſom indtager 

Ojehulens nederſte-bageſte Hjørne, er det neſtſtorſte, halomaane=- 

dannet, flærft udbojet bagtil og forneden, med Slimkanalen 

ner den ſvagt indbojede forreſte Rand; femte Sjeben neſten 

ligeſaa ſtort ſom fjerde, af uregelmesſig, noget femkantet Form; 

de to overſte Ojeben ere vel ſmaa, dog betydeligt ſtorre end 

tredie. Forgjellelaaget er ſtort, ſterkt, halvmaanedannet, 
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dog uregelmæsfigt, foroven udtrukket eller forlænget og tilſpid— 

ſet, forneden bredt; den ſterke Slimkanal, ſom gjennemborer 

det i hele Længden, viſer ni Üdforingsaabninger, af hvilke de 

tre eller fire, ſom ere anbragte nermeſt Vinkelen, forlænge 

fig lidt, eller danne ſmaa Grene. Gjellelaagsſtykket af 

uregelmesſig firkantet Form, foroven med et bredt, fkarpvinklet 

Udfnit, hvorved de to overſte Vinkler blive temmelig ſterkt 

fremſpringende, iſer den overſte-forreſte, da Knoglens forreſte 

Rand ogſaa har et temmelig dybt Udſnit nedenfor Vinkelen; 

Knoglens nederſte og for en Del ogſaa dens bageſte Rand vi— 

fer fig ſaugtandet, dog fint og noget utydeligt, Undergjel— 

lelaaget er den mindſte og fvagefte af Gjellelaagsknoglerne, 

langſtrakt og ffjævt firkantet, bagtil lidt tilſpidſet. Mellem— 

gjellelaaget temmelig bredt bagtil, med den nederſte-bageſte 

Vinkel bredt afrundet. Hjerneſkallen er ovenpaa flad, 

ſvagt afrundet mod Siderne, uden Lengdekjole; derimod ud— 

gaaer fra Nakkebenets bageſte Flade en meget ſtor Kam eller 

Kjol, ſom ſtiger noget i Vejret, eller hæver fig over Hjerne— 

ſkallens Flade, og hvis bageſte-overſte Vinkel er uddragen til 

en lang Spidſe. Hjerneſkallen frembyder endel ſlimudfo— 

rende Kanaler med deres Aabninger, hvilke dog ikke viſe fig hos 

den med Slim bekledte Fiſt. Man fan ſkjelne tre, dog noget uregel— 

mesſige Leengdercekker: en, ſom begynder ovenover det forreſte 

Neſebors bageſte Rand, og ſtrekker fig til Øjets bageſte Rand; 

en anden, ſom begynder, hvor førfte hører op men lidt lavere 

nede paa Hovedets Sider, og ſom ſtrekker fig til Nakken; en 

tredie atter lavere anbragt, ſom løber i en fkraa Retning tæt 

ovenover Forgjellelaaget og Gjellelaaget. Endelig findes en 

Tverrcekke af Slimkanaler paa Grændfen af Nakken. Si— 

benet er fortil meget dybt indfkaaret. Den fra Baghovedet 

forneden udgagende Fortſettelſe er temmelig lille, bagtil ſterkt 

tilſpidſet og kun forſynet fortil med en lille Fordybning til 

Svelgknudens Optagelſe. Overſkulderbladet forholds⸗ 



Indre Byg⸗ 
ning. 

382 

vis lille men dog temmelig ſterkt, uden Spor til gaffelagtig 

Kloftning, foroven ſterkt tilſpidſet og lidt fremadkrummet, i 

den nederſte Ende bredere og afrundet. Skulderbladet, 

der omtrent er en halv Gang fænger end Overfkulderbladet, 

har en meget uregelmesſig Form: overſt danner det en fort 

Spidſe, derneſt en langſtrakt-firkantet Udvidelſe; den nederſte 

Halvdel endelig er griffeldannet med en Lengdekjol paa den 

ydre Side og paa den indre Side med en dyb Lengdefure, 

der i Enden udvider fig ſkeformigt. Den ravnenebdannede 

Fortfættelfe meget lille, tynd, ribbenagtig. Overarmbenet 

foroven meget ſpidſt, forneden ſerdeles bredt, bøjet omtrent til 

en ret Vinkel, hvis Hjørne fremtræder meget ffarpt, ja endog 

forlænger fig lidt bagud i en Spidſe. Rygraden beftaaer af 

43 Hvirvler”), af hvilke 22 tilhore Bughulen, 21 Halen; 

fjerde til ſyttende Hvirvel (begge medregnede) bære ſterke, 

krumme, forfra bagtil ſammentrykkede Ribben, de folgende 

Bughvirvler mindre og ſvagere “); talrige Biribben ere tilſtede. 

Foran Rygfinnen gage ni Interſpinalben; ſelve Rygfinnen, 

ſom ſtrekker fig fra trettende til 21de Hvirvel, har ti Inter— 

ſpinalben; Gadborfinnen, ſom ſtotter fig til elleve Hvirvler, 25. 

Bughulen, hvis Længde omtrent udgjør I af Totalleng— 

den, er udflædt med en ſolofarvet eller perlemoderfarvet Hud. 

Leveren er af rødligt gulbrun Farve, langſtrakt, af temmelig 

betydelig Masſe, delt i fire Hovedlapper af meget uregelmes— 

ſig Form, der tildels udſende mindre Lapper, og omgive Spiſe— 

ror og Mave til alle Sider, ſkjondt dog den ſtorſte Masſe 

ligger til venſtre Side. Galdebleren af Middelſtorrelſe 

eller temmelig lille, ægdannet. Den morkt-rodbrune Milt, 

+) Maaſke er Tallet nogen Forandring underkaſtet; thi Valenciennes 

angiver 44 (23 Bughvirvler). 

„%) Valenciennes angiver ialt fun femten Par, og har altſaa vel overfeet 

de ſidſte, der ftaae langt tilbage for de foregaaende i Sterrelſe, og 

kun ere løft forbundne med Hvirvlerne. 
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fom ligger langs med Maven, er af meget langſtrakt Form 
(den indtager langt mere end 1 af Bughulens Længde), noget 

kantet eller prismatiſk, tiltagende temmelig ſterkt i Tykkelſe 

bagtil. Tarmekanalen overgaaer, naar den udftræffes, 

lidt Fifkens Totallcengde (hos et Individ af ſytten Tommers 

Længde har jeg fundet den omtrent nitten Tommer lang); 

ſom fædvanligt gjør den to Bugtninger, hvorved tre parallelt 

lobende og tet ved hverandre liggende Afdelinger fremkomme, 

der alle indtage næften hele Bughulens Længde. Den førfte 

af disſe Afdelinger beſtager af Spiſeroret og Maven, der 

lobe i et, eller ikke viſe nogen ydre Adfkillelſe, ere tarmedannede, 

og ikke betydeligt overgaae den ovrige Tarmekanal i Vidde. 

Det forte Spiſeror viſer indvendigt en halv Snes Lengdefol— 

der, der dog ikke fremtræde flærft; Maven er uden Folder, af 

et flojelsagtigt ÜUdſeende. Svommebleren paa ſadvan— 

lig Maade ved Indſnoring delt i to Afdelinger, af hvilke den 

ſorreſte ikke har ſtort mere end den bageſtes halve Lengde, og 

er egdannet, fortil lidt tilſpidſet; den bageſte er ſterkt tilſpid— 

ſet bagtil eller kegledannet, fra ſin forreſte Ende forneden ud— 

ſendende en tynd Luftkanal. Roguſekken er tvedelt næ- 
ſten lige til Generationsaabningen, Afdelingerne fortil brede 

og ſammentrykkede, bagtil ſmallere. 

Beſtemte Afarter af Braſenen kjender man ikke. Den 

Fiſt, der omtales af Schonevelde under Navnet Leid— 

bras ſen “), ſom forekommende i Slien, er ikke en Afart men 

en Monſtroſitet eller rettere en blot pathologiſk Omdannelſe “ ). 

) Piscatores vocant Leidb rasſen quasi reliquorum duces, quibus 

conspectis felici omine amplam capturam sibi policentur. 

Schonevelde J. s. e. 

1) Schone velde karakteriſerer dem ſom eaudam incurvatam vel si- 

nuatam gerentes, ac si ea bis fracta fuisset; og fremdeles: sunt 

autem hi Cyprini inter reliquos quasi nani, contracti corporis 
et in orbem fere recurti. Sammenlign iøvrigt Danmarks 

Fiſke II, 28. 

Afarter. 
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At Braſenen kan naae en Længde af en Alen, en Vegt 

af tolv til fjorten Pund, eller endog noget derover, tor an— 

tages for ſikkert. Men, hvorvidt de Angivelſer, der indromme 

den en Længde af to Alen, en Vægt indtil tredive Pund, 

ſtage til troende, maa jeg lade uafgjort, Hos os og il de fleſte 

Lande, hvor den almindeligt træffes, ved man Intet om 

Braſen af en ſaadan Sterrelſe. 

Braſenen forekommer fra den ſydligere Del af den fkan— 

dinaviſte Halvø til Schweiz og det ſydlige Frankrig (fra om— 

trent 620 n. Br. til 452 n. Br.), og i Retningen fra Veſt 

mod Oſt lige fra Irland til Ural. Den trives vel og findes 

i Mængde neſten overalt i den anførte Stræfning ; men ffulde 

imidlertid noget Land fremfor andre begunſtige dens Udvikling, 

ſynes dette, efter Angivelſerne over dens Størrelfe, at være 

Tilfældet med Ungarn. 

Hos os forekommer den vel næften i alle ftørre Bande 

fra Thyland til Elben, dog ikke paa Bornholm. Idetmindſte 

benægter Skougaard udtrykkeligt dens Forekommen der. J 

Limfjorden har den altid været ſjœldnere paa den nordlige 

Side end i de fydlige Indvige, hvor den fine Steder ſaavel 

fandtes temmelig hyppigt ſom af udmeerket Storrelſe og 

Godhed. 

Denne Fifi lever ſelſkabeligt, og opholder fig meſt i ſtore 

Søer, i langſomtflydende, dybe Stromme og i Indvige af Ha— 
vet, hvor Vandet kun har en ringe Saltholdighed. J Brak— 

vand opnager den ikke en ſaadan Storrelſe og Fedme ſom i 

ferfft Vand, og i hurtigtrindende Band fkal den ikke befinde 

fig vel). Paa Ler- og Dyndbund, der er bevoxet med Plan— 

ter, trives den ifær: en Vandplante (Isoetes lacustris Linn.) 

*) J Schweiz vil man ſaaledes have gjort den Erfaring, at Braſenen 

næften ganſke er forſpunden af Wallenſtädterſoen, efter at Linthfloden 

blev ledet ind i den. 
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har i Sverige faaet Navnet Braſen-Gres, fordi Fiffen 

fortrinsvis ſoger denne. Som flere Karpearter oproder den 

Bunden med Snuden, men idet den derved losriver Bande 

planter, der flige op paa Vandfladen, forraader den Fifferen 

fit Opholdsſted. De Yngre nærme fig Strandbredderne om For— 

aaret, og forblive der hele Sommeren; de Tore opholde fig 

kun i Legetiden om Foraaret, og ſent paa Hoſten, ved Strand: 

bredderne, men ſoge derimod i Midten af Sommeren dybere 

Vand. Saavel paa ſine Vandringer til og fra Strandene, 

ſom under fin Vinterhvile paa Dybet, flokker Braſenen fig i 

meget ſtore Stimer. Som en Ejendommelighed hos Braſenen 

angives det, at den altid folger Strommen, iſtedetfor at Fi— 

ſkene almindeligt gaae mod Strømmen. Den anſees for at 

være liſtig og forſigtig; ogſaa ſiges den at være bange for al 

ſterk Larm, for Klokkekimen, Torden, Skud o. ſ. v., hvorved 

den endog for flere Dage fkal jages fra Kyſterne ud paa 

Dybet. At dette virkeligt kan forholde ſig ſaaledes, tor jeg 

ikke benægte; men Sagen ſynes mig dog at trænge til yder— 

ligere Underſogelſe. Meget ſejglivet er Braſenen, og fkikker fig 

ſaaledes vel til at forſendes levende. — Forfulgt af Fien— 

der redder Braſenen fig ofte ved fin Hurtighed, idet den ſpom— 

mer fortrinligt; eller den roder fig ned i Mudder, og plum— 

rer Vandet. 

Orme og allehaande andre ſmaa Vanddyr udgjore, i For— 

bindelſe med Planter og Plantedele ſamt Dynd, Braſenens 

Naering. Den er temmelig graadig, og kan derfor baade let 

lokkes hen til ſaadanne Steder, hvor man vil fiſke efter den, 

med et Grundfoder “), fammenæltet af Mel eller kogt Hvede 

og Tellegrever; og dernæft, naar den ſaaledes er ſamlet, uden 

Vanſkelighed fanges paa Krog, idet den raſk bider paa Regnorme— 

*) Ved Ordet Grundfoder har jeg villet udtrykte det engelſte Ground- 

bait, for hvilket jeg intet danſk Ord Fjender. 

Danmarks Siffe, III. 
Rø * 

Nering 
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Legetiden indtræffer om Foraaret fra April til Juni 

Maaned, efter de klimatiſke Forholds Forſkjcellighed“). At 

Forplantningstiden er faa udſtrakt, beroer dog ogſaa tildels 

derpaa, at de forſkjellige Aldere lege til forſkjellig Tid: de 

nærme fig nemlig de flade og grunde, ſivbevoxede Legepladſer 

ligeſom i tre Afdelinger eller Stimer, og de eldſte Fiſke lege 

forſt. Og af disſe igjen indfinde enkelte Hanner fig forſt, dernæft 

Hunnerne. Under Legningen, der foregager i ſtille Netter, 

ſvomme de hojt i Vandet, og afſtedkomme megen Larm ved 

at ſlaae med Halen, ſpringe o. ſ. v. Tre til fire Hanner 

ſkulle ſedvanligt ſammentrenge fig om en Hun. Rognen af— 

fætteg paa Vandplanter (ifær paa Equisetum fluviatile Linn.), 

og udklekkes i faa Dage. Den egentlige Legetid for hver Af— 

deling varer ogſaa kun nogle Dogn, naar Vejret ingen Hin— 

dringer lægger i Vejen. Frugtbarheden er betydelig (Bloch 

vil have talt over 130,000 Wg hos en Hun paa fer Pund), 

og Bærten hurtig. J en Alder af et Aar ffal Braſenen alle— 

rede kunne forplante fig”). Hannerne viſe i Legetiden et 

merkeligt Forhold, ſom denne Art dog deler med ikke faa 

andre Karpearter: paa en ſtor Del af Sfjællene fremtræde 

vorteagtige Hornknuder“ ) mod den bageſte Rand, og ligeledes 

blive Panden og Snuden beſtroede med endel ſmaa, hvidagtige 

„) Dog finder man Rognſakkene betydeligt udviklede længe for den Tid. 

Jeg har ſaaledes i Midten af November truffet Rogn, der havde 

Udſeende af at være moden. 

) Over dette Forhold ere imidlertid Angivelſerne forſkjellige: ſaaledes 

mener Zartmann (Helv. Ichthyol.), at Braſenen ferſt i det fjerde 

Aar er forplantningsdygtig, og da har en Vegt af omtrent halv— 

andet Pund, en Længde af femten Tommer. Stedforholdenes Gun— 

ſtighed eller Ugunſtighed maa viſtnok her komme i Betragtning. 

„%) Schonevelde har allerede iagttaget dette Forhold, og udtrykkeligt 

bemerket, at det kun tilkommer Sannerne, og ikke betegner Arts— 

forſkjcllighed, men blot er et Tegn for Generationsvirkſomheden. 
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Knuder, hvilfe dog alle atter forfvinde efter Legetiden. Begge 

Kjon udmerke fig forreſten i denne Tid ved mere levende eller 

ſkinnende Farver. 

Dens Benrighed uagtet, maa Braſenen regnes for et me— 

get godt Neringsmiddel, naar den har naget en noget anſelig 

Storrelſe, og er fri for Muddreſmag “). Dog bidrager den 

betydelige Fedme, ſom den udvikler, og hvorpaa dens Velſmag 

faa meget beroer, tillige til at gjøre den temmelig fværtfors 

dojelig. Af ikke ringe vefonomiff Vigtighed bliver den fine 

Steder, aa Grund af den Lethed, hvormed til visſe Tider 

hele Skarer paa engang kunne fanges ““). Hvor Afſetning 

for den ferſke Fiſt favnes, torres, ſpeges og røges den. De 

ſtore Fidtmasſer, der almindeligt omgive og ganfke ffjule Tarme— 

kanalen, kunne benyttes til Trankogning. Angelen kan næppe 

anvendes til Andet end Svineſode, og burde derfor fkaanes. 

Som Fiender af Braſenen kunne vi forſt merke de flørre 

Ropfugle; dernæft Gjedden, ſom dog kun kan fage Bugt med 

den endnu unge Braſen. Et betydeligt Antal Suyltedyr huſer 

denne Fiſk. J Tarmekanalen træffes fire Kradſere (Echüno— 

rhynchus clavæceps Zed, E. globulosus Rud., E. nodulosus 

Schrk. og E. clavula Duj.) og desuden Distoma globiporum 

Rud. og Caryophyllæus mutabilis Rud. — Remormen (Ligula 

simplicissima) er hyppig i Bughulen !). Paa Gjollerne 

*) J England er den imidlertid, efter Narrell, „generally considered 

insipid and bony.» Den ſidſte Egenſkab vilde det være forgjæves 

at benægte; den ferſte er jeg derimod ikke tilbøjelig til at indrømme, 

uden for faa vidt PYugelen eller de ſaakaldte Flirer betreffer. 

) Som Exempler paa Steder i Sjælland, hvor Braſenfangſten er be— 

tydelig, kan nævnes Esrum So, Fjorden ved Karebek o. ſ. v. 

Schonevelde anforer af ſin egen Erindring, at der i Slien ved 

Gottorp en Nat fangedes 1500 Stykker i et eneſte Vaaddrag. 

74%) Da man hos os ſynes at nære Modbydelighed, ja ſelv Frygt, for 

Braſener, ſom indeholde Remorme, vil det maaſke overraſke Leſeren 

25 

Anvendelſe. 

Fiender. 
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findes Monostoma præmorsum Nord, og den beſonderlige 

Diplozoon paradoxum Nordm.; i Øjet Holostomum cuticola 

Nordm. — En Snyltekrœbs, Tracheliastes maculatus Koll., fore— 

kommer paa Skjellene, men er dog ikke, ſaavidt mig bekjendt, 

endnu hos os iagttaget. 

at erfare, at man ſine Steder i Italien betragter ſelbe Remormen 

ſom en behagelig Spiſe, og fortærer den under Navnet Macaroni 

piatti; og at Fiſkeren ſom Anbefaling for fine Fiſke udhæver for 

Kjoberen, at de indeholde ſaadanne Makaronier. Uden at ville 

indlade mig paa nogen Anprisning af den neapolitanfte Smag i 

dette Punkt, ſkal jeg kun bemerke, at Braſenen kan være lige vel— 

ſmagende og fund, uagtet dens Bughule er opfyldt med Remorme. 



9 de Art. Blegen (Abramis Blicca Bl.). 

Denſtorſte Hojde indeholdesomtrenttre Gange, urtsmerke. 

Hovedets Længde noget over fem Gange i Total— 

længden. Svelgtenderne danne paa hvert Svelg— 

ben to Rekker; deres Antal i den indre Rekke fem, i 

denydre almindeligt to (2-5 —5—2). Øjets Lengde⸗ 

gjennemſnit indeholdes hos voxne Individer om— 

trent fire Gangei Hovedets Lengde, og er neſten ligt 

med Snudens Længde; Øjets bageſte Rand falder 

lidt bag Midten af Hovedets Længde. Neſeborenes 

Skilleveg danner næften aldeles ingen Üdvidelſe. 

Sidelinien gjennemborer omtrent 48 Skjelz fra 

Sidelinien til Rygfinnens forreſte Rand telles ni 

Skjal, fra Sidelinien til Bugfinnernes Rod ſex 

Skjcel. Bryſt- og Bugfinnerne rode ved Roden, 

iſer paa Underfladen. Finnernes Straaletal er 

Nygf. SÅ Bryſtf. 15; Bugf. 9; Gadborf. 22; Halef. 15.) 
G8 (15-16) (9-10) (5 33 4 

) De ovenangione Grendſer for Afvigelſerne i Finnernes Straaletal 

ere efter mine egne, dog rigtignok ikke meget talrige, Erfaringer. 

Heckel udtrykker Gadborfinnens Afvexling ſom ys 
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Synonymi. Schonevelde, Side 33; Bleye et Bleyer? 

— — — Piliten, Plitfiſche? 

— — 28: Ballerus. 

Bartholin, de Med. Dan. S. 276: Ballerus. 

Artedi, Spec. Pisc. pag. 20 n. 9: Björkna. 

Pontoppidans Atlas I, 654: Cyprinus Ballerus? 

Valenciennes, Hist. d. Poiss. XVII, 40: Brasſen. 

Afpildninger. Bloch, die Fiſche Deutſchlands tab. 10. — Skandinaviens Fiſkar 

Bemerkn. 
til 

Synonym. 

tab. 12. 

Da vore Flirearter ſtage hverandre temmelig ner, og iſcr i ſen yngre 

Alder kun med Vanſkelighed adſkilles, kan det ikke overraſke, her at træffe 

Uſikkerhed i Synonymien. Ovenfor (S. 370) har jeg antydet, at Scho— 

nevelde's Bleye maaſke kan henføres til nærværende Art; hvad dog 

ikke er andet end en Formodning, ſom ſtotter fig paa et Trivialnavn. 

Ogſaa kunde maaſke hans Pliten “), ſom angives at ſeielne fig fra Bra— 

ſenen ved en meget ringere Sterrelſe, idetmindſte tildels hore herhid, ſaa— 

fremt de ikke maatte være at betragte ſom Braſenyngel. Den Fiſk der— 

imod, ſom S. omtaler Side 29 under Benævnelfen Blicca, ter ingenlunde 

hendrages til vor Abr. Blieca. Schonevelde ſynes næmlig, uden egen 

Underſogelſe og blot ifølge Andres Meddelelſer, paa en beſonderlig Maade 

under dette Navn at have ſammenſmeltet to, eller endog tre, vidt forſkjel— 

lige Fiſkearter. Han angiver, at den paagjeldende Fift ved Eideren kal— 

des Blicke, af de Danſke Flyre, og af de hamborgſke Fiſkere anſees for 

ſamme Fiſk ſem Englendernes Sprott. Nu er denne ſidſte, ſom be— 

kjendt en Sildeart, og i Hamborg kalder man endnu den Dag idag, ef— 

ter hvad mig berettedes paa Fiſketorvet i denne By, ſmaa Sild Blicken; 

ogſaa pasſer S.'s korte Beſkrivelſe nærmeft paa Sildeyngel eller en af de 

mindre Sildearter““). Men, ſom S. ſelv angiver (S. 11), er Blicke 

+) pliten er maaſke beſlegtet med Pledde, den ældre danſke Be— 

nœvnelſe for nogle Flynderarter, og maa da, ligeſom denne, afledes af 

Ordet Plade. J jaa Tilfelde ſkal vel ved Navnet betegnes Fiſke 

af en meget bred og tynd Form. 

++) Bramis junioribus et colore et pinnis non absimilis piseieu— 

lus — — sed ventre serrato, et ultra digiti longitudinem non 

excrescens, nec lato, sed castigato corpore instar Harengi ema- 

ciati. Schonerelde pag. 29. 
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ligeledes Benævnelfen for hans Albula minor (Cyprinus Alburnus Linn). 

Og det danſke Flirenavn anvendes vel i Flæng paa Pngelen af nerve— 

rende Slegts Arter, men ingenſinde, ſaavidt jeg ved, paa Cyprinus Al- 

burnus, og endnumindre paa nogen Sildeart. Altſaa ere viſtnok modſtri— 

dende og uensartede Elementer ſammenblandede i S.'s Blicea. — Ut 

Schoneveldes Ballerus er den ſamme Fiſk, ſom Rondelet, og efter 

ham Gesner, har benævnet ſaaledes, fremgager tydeligt nok, af hvad han 

om den meddeler"); hvoraf tillige følger, at det ikke er Artedis og Lin— 

né's Cy pr. Ballerus, men derimod den forſtes Björkna og Blochs Cypr. 

Blicca. Dog, herom ſkal jeg ikke handle vidtleftigere, da det ligger uden⸗ 

for nærværende Skrifts Plan at dvæle ved Synonymien hos fremmede 

Forfattere, ifær hvor denne allerede kan anſees tilſtrekkeligt oplyſt. — Hvad 

der forſtages ved Blicca og Ballerus hos Bartholin, forklares af, hvad 

allerede er anført om Schonevelde; da Bartholin blot er dennes Af— 

ſkriver. — Pontoppidans Cypr. Ballerus er viſtnok, ſom ſaamange 

andre Fiſke hos denne Forfatter, ene hentet hos Schonevelde, og det 

lider ſaaledes næppe nogen Tvivl, at den falder ſammen med nærværende 

Art. Dette kunde man ogſaa formode om Muͤllers C. Ballerus; dog 

hos ham ſtotter Arten fig ikke udelukkende paa Pontoppidan, men ogs 

faa paa Zammers norſke Fauna, hvad i det Folgende nærmere bereres. 

— Endelig maa jeg med et Par Ord oplyſe Citatet af Valenciennes: 

han angiver denne Fiſk ſom danſk efter „Kongen af Danmarks Raz 

talog'. Derved forſtaaer han en Fortegnelſe over Danmarks Fiſte »fait 

pour M. Cuvier par S. M. le Roi de Danemarck, alors prince 

royal» (Hist. d. Poiss. XVII, 20). Det er Kong Kriſtian den Ot— 

tende, ſom her menes, og den omtalte Fortegnelſe er, ſaavidt mig be— 

kjendt, affattet af Dr. Zenrik Bech. 

Denne hos os kun lidet bekjendte Fiſkeart ſynes almindeligſt 

at betegnes med Navnet Flire. Af Fiſtere ved Randersfforden 

har jeg tillige hort den kaldes Ble, hvilket er en Sammentrek— 

ning af Blege, og beſlegtet med det Tydſke Blei, under hvil— 

ket Navn den nu for Tiden er bekjendt ved Elben. Den tydffe 

Trivialbenẽvnelſe Höuerke, ſom Schone velde anfører (S. 

*) Inſeriores pinnæ eum cauda rubro colore perfusæ N 

Gallis Bordelière est — og overhovedet hele Artiklen, ſammen— 

lignet med Rondelet og Gesner. 

Bene vnelſer. 
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28), ſynes forſvunden, eller er dog næppe meget bekjendt. — 

Endnu maa jeg bemarke, at jeg aldrig har hort nærværende Fiſt 

paa Danſk kaldes Brasſen, hvilket Navn Valenciennes, 

efter den ovennævnte Fortegnelſes Autoritet, anfører for den; det 

man beklages, at Fortegnelſen ikke nærmere har oplyſt Stedet, 

hvor den fører dette Navn. ] 

Hvor meget denne Art endog i de allerfleſte Forhold kommer 

overens med Braſenen, fan bliver det dog ved Hjælp af de 

ſtorre Øjne ſamt de anderledes farvede Bryſt- og Bugfinner ikke 

vanſteligt at adſkille den. Ogſaa afgiver den kun rudimentere 

Udvidelſe af Neſeborenes Skilleveg et let opfatteligt Skjcelnemerke. 

Farven er paa Roggen ſortegron eller oliven, paa Siderne 

ſolvglindſende, under Bugen hvid. Pupillen morkeblaa, Horns 

huden ſolvfarvet, foroven med gyldent Skier; Bryſt- og Bugfin⸗ 

nerne kjodfarvede “), de øvrige Finner ſorteblaa, tildels med kjod— 

farvet Skjer hiſt og her. Hos yngre Individer har jeg fundet 

Roggen og Finnerne i det Hele taget lyſere, ſamt Gadborfinnen 

kjodfarvet, dog med mork Indfatning. Disſe forvexles da meget 

let med Braſenens Angel. i 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 12“; B 11“; C 94/3 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 33“; B 32“ C 3817"; 

ſtorſte Tykkelſe (omtrent under den ftørfte Højde): A 113“; B 14/3 
Cc 1”; 

Omkreds, hvor Højden er ftørft: A 83“; B 873 C 71”; 

Højde over Nakken: A 25“; B 21“; C 20“; 

Højde foran Palefinnens Rod: A 13“; B 123“; C 113%; 

) Skjondt disſe Finner blive rodere med Alderen, tvivler jeg dog paa, 

at de nogenſinde træffes faa rent og dybt rode, ſom Blochs Af— 

bildning fremſtiller dem. Derimod finder jeg Intet at udfætte i 

faa Henſeende paa Wrights Afbildning i „Skandinaviens Fiſkare, 

hvorvel Valenciennes ogſaa hos denne holder Finnerne for at 

være for røde, 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjœllelaagets bageſte Rand: A 24"; 

BZ sov 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 217; B 187; C 17, 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjaben: A 13“; B 1% 
0 123 

det opſpilede Gabs Højde: A 841773 B 74/75 C 63“; 

det opſpilede Gabs Brede: A 7“; B 6“; C 5%“; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 9“; B 8“; C 7%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næeſebor: A 54“; B 5“; C 33%; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Næſebor: A 13“; B 1%; C 1%; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Na ſebor: A 3“; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Nœſebor: A 1“; B 1“; C 137; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Neſebore: A 6“; B 53“; 

C 5%; 

Afſtand mellem bageſte Neſebor og Ojehulens Rand: A 1?““; B 
14/5 Cc 13“ 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 8“; B 
7/1; C 6”; 

Øjets Længdegjennemfnit;: A 64“; B 647; C 6'”; 

Ojets Højdegjennemfnit: A 64“; B 647; C 52%; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 94“; B 93275 C 87"; 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 
1 B 62: (C LS 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjællelaagets bageſte Rand: 

A 133%; B 137; C 11“ ; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 53“ B 
53/3 0 41/15 

n Lengdeſtrekning: A 1547; B 14“; C 133“; 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 251“; B 247; C 21%; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 33“; B 3% C 23"; 

Bryſtfinnernes Længde: A 223“; B 187; C 17%); 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 67"; B 53“ C43“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 41“ B 
42 9 C 34"; 

Bugfinnernes Længde: A 20“; B 16'7; C 177"; 

Bugſinnernes Brede ved Roden: A 6% B 5475 C 43% 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: 4 

n n eee 
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Gadborregionens Længde: A 67; B 5%; C 21/7; 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 29“; B 27“; C 277"; 

Gadborfinnens ftørfte Hejde: A 183“; B 13“; C 15%; ; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 13'7; B 97"; 
Cc 8. 2255 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A2“; B 2173 C 23"; 

Halefinnens Længde i Midten: A 14/75 B 13““; C 10'”, 

Ligeſom nærværende Art i Almindelighed har en ſtor Lighed 

med Braſenen, ſaaledes ſtemmer den ogſaa faa meget overens 

med denne Zift i Hovedets Forhold, at det Allermeſte, hvad oven— 

for er ſagt om Braſenen, fuldkomment pasſer her. Iſtedetfor at 

gjentage Lighederne, ſkal jeg derfor kun udhave Forſtjellighederne. 

Hovedet er lidt kortere end hos Braſenen. Ogſaa bliver Sn u— 

den, paa Grund af Sjets forøgede Gjennemſnit, noget kortere: 

dens Længde til Ojehulens forreſte Rand indeholdes omtrent 33 

til henimod fire Gange i Hovedets Længde. Naar Munden er 

lukket, naae Mundvigene hen under bageſte Neſebor; det opſpi— 

lede Gabs Højde er ſtorre end dets Brede, og overgager en 

Fjerdedeel af Hovedets Længde. Det forreſte Neſebor kreds— 

rundt, ikke ſonderligt mindre end det bageſte, ſom har elliptiſt 

Form; ſtjondt man ikke med Foje kan ſige, at den ſmalle Veg, 

ſom adffiller forreſte og bageſte Væfebor, aldeles favner Hudud— 

videlſe, faa er denne dog langt mindre end hos Braſenen, næs 

ſten rudimentcer. Øjet udfylder ganſke Ojehulen; dets Lengde— 

gjennemſnit, der fuldkomment er ligeſaa ſtort ſom Hojdegjen⸗ 

nemſnittet, og omtrent af ſamme Storrelſe, ſom Afſtanden fra 

dets nederſte Rand til Hovedets Underflade, udgjor 4 af Hove— 

Dets Længde, eller vel endog lidt mere. Pandens Brede mel— 

lem Øjnene er langt fra ikke dobbelt fan ſtor, ſom Øjets Leeng— 

degjennemſnit (omtrent halvanden Gang faa ſtor). Afſtanden fra 

Snudeſpidſen til Ojets bageſte Rand er lidt ſtorre end Afſtanden 

fra denne ſidſte til Gjeellehudens bageſte Rand, eller med andre 

Ord, Ojets bageſte Rand ligger lidt bag Midten af Hovedets 
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Længde *). De to forſte Gjælleftraaler ere bredere end hos 

Braſenen, den forſte tillige kortere og krummere; Udſnit eller Tags 

ger pan den nederſte Rand har jeg hos ingen af de tre Straa— 

ler kunnet bemerke. Paa den yderfte Gjellebue har jeg i den 

ydre Rakke talt ſytten, i den indre atten Forlengelſer; pan 

den anden Bue omtrent tyve i hver Rakle; paa den tredie lige— 

ledes; paa den fjerde atten i den ydre Rakke, fjorten i den ind— 

dre; paa Svelgbenenes frie Rand ligeledes fjorten, Forlengel— 

ſernes Beſkaffenhed viſer fig paa det Neermeſte ſom hos Braſenen. 

En lille Bigjelle er tilſtede. Svelgbenene have en mes 

get kortere og bredere Form end hos Braſenen, ſamt ere meget 

ſtaerkere krummede; den forreſte Tand i Hovedrakken er betyde— 

ligt forſtjcllig fra de folgende, trind eller vel endog ſvagt ſam— 

mentrykket fra Siderne, i Enden ſtumpt afrundet; den bageſte 

Tand meget ſterkt krogdannet og ſmal. Tænderne i den ydre 

Raekke ere forholdsvis meget ſmaa og ikke altid i lige Antal paa 

begge Sider“ *). Foruden de til Knoglen feeſtede Tender, har 

jeg ved hvert Svelgben iagttaget tre loſe eller kun af Hud omgivne. 

Formen af Kroppen, dens Tykkelſe og Hojdeforhold o. ſ. v. 

viſe fig næften aldeles ſom hos Braſenen. Rygfin nens Højde er 

meget ſtorre end Længden, men ſynes dog ingenſinde at naae 

det Dobbelte af denne; iovrigt er Intet om Finnerne at merke *). 

Papille bag Gadboret har jeg ikke kunnet opdage. 

*) Dette turde ſynes at være i Strid med de ovenſtagende Udmaalin— 

ger, men er det dog ikke i Virkeligheden, naar Henſyn tages til de 

forfrjællige Retninger, hvori de to Maal tages (eller den Vinkel, de 

danne med hinanden). 

++) Jeg har ſaaledes truffet en pas venſtre Svalgben, iſtedetfor to. 

*) Naar Valenciennes antager, at et af de Kjendetegn, hvorved Ble— 

gen letteſt adſkilles fra Braſenen, er Kortheden og Højden af 

Gadborfinnen hos den ferſte, befræftes dette ikke ved mine Udmaa— 

linger: hos begge Arter indeholdes Gadborfinnens Længde i Regelen 

henimod fem Gange i Totalleengden, og dens Højde udgjer gjærne 
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Sidelinien krummer fig noget mindre ftærft ned end hos 

Braſenen, men er dog i neſten hele Strakningen nærmere Bugs 

linien end Ryglinien. Antallet af de Skjel, den gjennemborer, 

viſer fig ringere end hos Braſenen. — Uagtet Forholdet af Skjel⸗ 

bekledningen i det Hele taget meget ligner det hos Braſenen 

ſtedfindende, er det dog iſer Skjellene, der afgive letopfattelige 

Skjcelnemerker mellem disſe to Arter, idet de hos Blegen ere 

kjendeligt ſtorre. Hos et Exemplar af omtrent ni Tommers 

Længde holdt de ſtorſte Sfjæl omtrent fem Linier i Gjennem⸗ 

ſnit; langs Sidelinien har jeg talt indtil 49 Skjel; ovenfor 

Sidelinien til Rygfinnens forreſte Rand ni, nedenfor den til Bug— 

finnens Rod fer D. Jovrigt er Skjellenes Form og Beſkaffenhed 

pan det Nermeſte ſom hos Braſenen; kun ſynes Slimkanalen 

paa Sideliniens Stjæl mig hos nærværende Art at have en mere 

ſtraa Stilling. 

Mellemkjebebenene ſmaa, tynde, lidt bøjede, fortil bre— 

deſt, bagtil tilſpidſede; deres opſtigende Del ganffe rudimentær. 

O verkjebebenets ſtorſte Brede er lidt mindre end dets halve 

Længde. Ojebenenes Kjade har jeg kun fundet beſtaaende 

af ſex Stykker, idet det hos Braſenen forekommende lille tredie 

var ſammenvoxet med det andet. Forſte Ojeben er meget bety— 

deligt mindre end Ojet, og dets Slimkanal tydeligt anbragt un— 

der Midten af Hojden; det tredie, ſom her danner Ojehulens 

nederſte-bageſte Vinkel, er mindre udbojet forneden eller ſmallere 

end hus Braſenen. Forgjellelaaget er tydeligere vinkeldan— 

net end hos Braſenen, dets nederſte Gren længer og meget 

ſpidſere, Slimkanalens ÜUdforingsaabninger paa den opſtigende 

Gren ſteerkere forlængede bagud. Gjellelaagsſtykkets over— 

ſte Rand viſer intet tydeligt ÜUdſnit; dets nederſte forreſte Vinkel 

træder tydeligere frem, eller er mere tilſpidſet. Undergjelle— 

3 eller 4 af dens Længde; men hos begge Urter iagttages betyde— 

lige individuelle Afvigelſer i dette Forhold, 

+) Zeckel tæller ti ovenfor, fyv nedenfor Sidelinien. 
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laaget er vel tyndere men næpye mindre end Mellemgjelle- 

laaget, af triangulær, noget bøjet Form, bagtil ſteerkt tilſpidſet. 

Ryghvirvlernes Antal 40, Ribbenenes fjorten Par. 

Den indre Bygning afviger ikke veſentligt fra, hvad om We 

Braſenen er anført. 

Man fjender ikke med Sikkerhed nogen Afart af Blegen ). farcer. 

Derimod har jeg underſogt et monſtroſt Individ, hos hvilket Munden 

var drejet til den ene Side, neſten ligeſom hos Flyndrene; ri— 

meligvis ſom Folge af en Beſtadigelſe i en ung Alder. 

Denne Art flager langt tilbage for Braſenen i Sterrelſe, Storrelſe. 

idet den ikke ſonderligt overſtiger en Fods Længde og et Punds 

Bægt. Og under mindre gunſtige Forhold, eller mod Grend— 

ſerne af fin Udbredelfe, opnager den end ikke en ſaadan Udvifling. 

Saaledes træffes den i Morko Skjcergaard pan den ſvenſke Oſter— 

ſoes⸗Kyſt ſedvanligt kun af tre til fire Tommers Sterrelſe, og 

nager kun undtagelſesvis en Længde af ſyv til otte Tommer (efter 

Ekſtrom). 

Ogſaa ſynes den at forekomme mindre talrig og inden no- Sorekommen. 

get ſnevrere Grændfer end Braſenen. Maaſke vil den dog i 

Oſt og Veſt kunne forfølges fra det forte Hav“) til Englands 

Floder; mod Nord nager den det mellemſte Sverige, mod Syd 

Schweiz og det ſydligere Frankrig. 

Hos os træffes den i Hertugdømmerne og adfkillige Steder 

i Jydland. Jeg har ſaaledes erholdt den fra Skanderborg So 

og fra Randersfjorden; og ſidſtnevnte Lokalitet ſynes at frembyde 

gunſtige Betingelſer for den, da den ikke blot der er ret alminde— 

lig, men tillige opnager fin betydeligſte Udvikling. Lenger Nord 

) Alex. v. Nordmann fral i fin Fauna pontica, et Værk, jeg ikke 

bar feet, antage to meget diſtinkte Afarter; men det er, efter Va— 

lenciennes, tvivlſomt, om han ikke ſammenblander andre Arter med 

Blegen. 

*) Derſom namlig Wordmann virkeligt har underſogt denne Art. 
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paa i Iydland har jeg ikke feet den. Heller ikke har jeg hidtil 

kunnet erfare Noget om dens Forekommen paa Oerne. 

J Levemaade har den megen Lighed med Braſenen; kun 

ſtal den være noget mere dorſk og ubevegelig. Den ftifter ders 

for ikke hyppigt Opholdsſted. Steerk Strom ſkyer den ligeſom 

Braſenen, og trives ikke paa Stenbund. Den holder fig gjerne 

paa Bunden eller midtvands; men viſer fig derimod ſjeldent i 

Vandſkorpen uden i Legetiden. Saaſnart Iſen om Foraaret fer— 

fvinder, ſtiger den op mod Kyſterne; og den vender ikke tilbage 

til Dybet igjen, for Vinteren indfinder fig. 

J Næring ſtemmer den omtrent overens med Braſenen. 

Forplantningen foregager i Maanederne Maj og Juni med 

lidt Forffjællighed efter Vejrliget og Bredegraden. Hannerne ffulle 

efter nogle Forfattere (Ekſtrom) paa denne Tid, ligeſom om 

Braſenen er anført, udmærfe fig ved ſmaa, kegledannede Horn— 

udværter paa Sfjællene ". Blegen ſamler fig da i ſtere Sti— 

mer, der ſoge op mod grunde, tæt greesbevoxede Strandbredder, 

og der ſtryge omkring. Den egentlige Legetid er, efter Bloch, 

fra Solens Opgang til Klokken ti om Formiddagen. Varmt, 

klart Solſkinsvejr begunſtiger Legningen, der antydes ved den 

Lyd, Fiſkene frembringe, idet de jævnligt fane Vandſkorpen med 

Halen. Forreſten fordele Blegerne fig, ligeſom Braſenerne, i tre Hold 

eller Afdelinger, for at forplante ſig, ſaaledes at de ſtorſte forſt ſoge 

Legepladſerne, derneſt efter en Mellemtid de af Middelſtorrelſe, 

og endelig de mindſte. Hvert Hold anvender tre til fire Dage 

paa denne Forretning, og Mellemtiden mellem de forſtjellige Holds 

Ankomſt troer Bloch at kunne faftfætte til ni Dage. Rognen er 

gronagtig, Rognkornenes Antal ſerdeles betydeligt: endog over 

100,000 efter Blochs Beregning. 

Anvendelſen af denne Fiſk er af ringe Betydenhed, da dens 

Kjod er flaut, blødt og fuldt af Ben; det er i Regelen kun 

*) Imidlertid benægtes dette af Valenciennes (Hist. d. Poiss. 

XVII, 39). E 
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Fattigfolk, ſom tage til Takke med den. Selv ſom Madding for 

andre Fiſke benyttes den kun i Mangel af Bedre. 

Af Indvoldsorme ere hos Blegen bemeerkede: Holostomum 

cuticola Nordm. i Øjet, Caryophyllæus mutabilis Rud. i Mas 

ven og Ligula simplicissima Rud, i Bughulen. Ekſtrom, ſom 

hyppigt har haft Lejlighed til at iagttage den finfinævnite Orm 

hos Blegen, har gjort den Bemeerkning, at de angrebne Indi— 

vider vare af ualmindeligt lyſe Farver, med tyk Bug og ſtarp 

Ryg, kortſagt af et unaturligt, ſygeligt Üdſeende. 

Siender. 



Urtsmærte. 

Synonymi. 

93de Art. Neeſefliren (Abramis Wimba Linn). 

Den ſtorſte Højde indeholdes over fire Gange, 

Hovedets Længde omtrent fem Gange i Totalleng— 

den. Spvelgtenderne ti talt, kun udgjorende en 

Rakke paa hvert Svelgben (5—5). Snuden dan— 

nende en betydelig, ſtumpt afrundet Fremragning 

foran Munden. Øjets Lengdegjennemſnit indehol— 

des hog vorne Individer fire Gange eller noget 

mere i Hovedets Længde, og er tydeligt fortere end 

Snudens Længde; Øjets bageſte Rand falder bag 

Midten af Hovedets Længde. Sidelinien gjennem- 

borer omtrent 60 Sfjæl; fra Sidelinien tilRygfin- 

nens forreſte Rand telles elleve, fra Sidelinien 

til Bugfinnernes Rod ſyv Skjal. Finnernes Straa— 

letal er 

Rygf. 3 25 Bryſtf. 17; Bugf. 9; Gadborf. 705 Halef. 2. 
5 6 να 26 21 

Schonevelde S. 50: Nasus. 

Pontoppidans Atlas I, 654: Cyprinus Nasus? 
— — —— — : Cyprinus Wimba? 

wilſes Beſer. af Fridericia, S. 183: Fliren, Cyprinus Wimba? 
muͤllers Prodr. n. 440: Cypr. Wimba? 
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Wilſes Reiſeiagttagelſer V, 332: C. Wimba? 

Kuß, Naturbeſchr. der Herzogth. S. 133: die Naſe. 

Bloch, Fiſche Deutſchlands tab. 4. 

Da Artedi (Synom. Pisc. n. 9) uden nogen Betenkning henforte Scho— 

neveldes Nasus til den Fiſkeart, ſom Linné ſenere optog i fil Syſtem 

under Navnet Cyprinus Nasus (nu Chondrostoma Nasus), og da Pont— 

oppidan, rimeligvis i Tillid til Artedi, gav Cyprinus Nasus en 

Plads i den danſke Faune: gjorde jeg mig, under et Ophold iHamb org, 

Flid for at komme til Sikkerhed om, hvorvidt Artedi og Pontoppidan 

her havde truffet det Rette; faa meget mere, ſom Muͤller i dette Punkt 

imod Sedvane har forladt Pontoppidans Spor '). Det Reſultat, jeg 

opnaaede, er, at den paa Fiſketorvene i Hamborg og Altona hyppigt fo— 

rekommende og under Benævnelfen Waſe eller Veſe velbekjendte Fife 

ikke er Chondrostoma Nasus men Abramis Wimba. Men, da Scho— 

nevelde omtaler to Slags «Nasones», der ſkulle være forftjællige i Ster— 

relſe, Velſmag og endog i Levemaade, idet den ene beſtandigt forbliver ; 

Elben, den anden derimod om Vinteren ſoger Havet; udſpurgte jeg des— 

angaaende alle de Fiſkere og Fiſkehandlere, jeg kunde komme i Berøring 

med: hvilke vare enige i den Paaſtand, at man her kun kjendte en Veſe. 

Uagtet jeg nu ikke vil nægte, at Chondrostoma Nasus maafte nu og da kunde fo 

rekomme ogſaa i denne Del af Elben (at den træffes højere oppe er afgjort); faa 

troer jeg mig, da Schonevelde taler om en almindelig og ſom Nœringsmiddel 

vel bekjendt Fiſkeart, fuldt berettiget til at antage, at han har haft Abramis 

Wimba for Oje. Hvoraf atter følger, hvad der ſral forſtaaes ved Pontop— 

pidans C. Nasus, og ved Waſe hos Kuß og andre holftenfte Forfattere ““). 

At jeg med Henſyn til de tre neſte, fra Pontoppidan, Muͤller og 

Wilſe hentede Citater fvæver i Uvished, om de bor have Plads her, be— 

”) Jeg ved ikke, hvad der her har bevaret Muͤller fra Pontoppidans 

Vildfarelſe. Maaſke den Omſtendighed, at Linné i Systema naturæ 

ikke citerer Schonevelde ved Cyprinus Nasus, og kun anviſer 

denne Fiſk Rhinfloden ſom Hjcem 2 

*) Saaledes til Exempel i en Fortegnelſe over Elbſiſkene i Schleswig— 

Holſt. Prov. Berichte, 1812 S. 43 

Danmarks Siffe, II. 26 

Afbildninger. 

Bemerkn. 
til 

Synonymien. 



Benævnelfer. 

Beffrivelfe. 
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roer derpaa, at disſe Forfattere ikke omtale foregaaende Art, Abr. Blicca, 

ſom dog aabenbart er langt almindeligere hos os end nærværende; hvorfor 

man kunde troe, at en Forverling her har fundet Sted, og at Cita— 

terne idetmindſte tildels tilhere foregaaende Art. Og, hvad det ſidſte 

Citat fra Wilſe angager, maa merkes, at han anfører Abr. Wimba 

fra en Lokalitet (Limfjorden), hvor det ikke er mig bekjendt, at nogen An— 

den har truffet den, og hvor den ſandſynligvis ikke findes; hvorfor han 

maaſke blot har haft en yngre Braſen for Oje, maaſke ogſaa foregagende 

Art, Blegen? 

Pontoppidan angiver Flire og Blikke ſom Benevnel— 

fer for C. Wimba“), og Müller, ſom har taget Arten hos 

ham, tilføjer de ſamme Navne. Men, af hvad jeg allerede har 

bemerket, bliver det tvivlfomt, om disſe Navne høre herhid, og om 

Arten overhovedet befinder noget danſk Navn. Jeg ſkal imidlertid 

her anføre, at Fiſkerne ved Randersfjord foruden de foregaaende 

Arter endnu ville fjende en Flire, ſom de ſpecielt tillægge Bencvnel— 

ſen Blaafinne, og om hvilken jeg har nogen Anledning til at 

formode, at den maaſke kunde være identiſk med Abr. Wimba. Da 

denne Blaafinne imidlertid ikke fangedes under mit gjentagne Op— 

hold ved Fiorden, og'jeg heller ikke ſenere har kunnet forſtaffe mig noget 

Exemplar af den, maa jeg anbefale bette tvivlſomme Punkt til 

Andres nærmere Underſogelſe “n). — Indtil det afgjores, om Ar⸗ 

ten hos os er tillagt et eget Navn, foreſlager jeg den, i Analogi 

med fvenffe og holſtenſte Trivialnavne dannede, og fra et meget 

betegnende Forhold hentede Benevnelſe Næ ſeflire. 

Den noget langſtrakte Form og ifær den fremragende Snude 

*) Formodentlig ſeylder han baade Arten og Navnene til Teilmann 

paa Endrupholm, Forfatter af en haandſkreven Beſkrivelſe over 

Skads⸗Herred, fra hvem han ogſaa har mange andre Noticer. 

*) Navnet Blaafinne omtales iøvrigt nedenfor under Leuciscus ery- 

throphthalmus noget nærmere, 
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afgive letopfattelige Efjælnemærfer mellem denne og vove øvs 

rige Flirearter. 

Myggen viſer en lys og noget uren Olivenfarve; Siderne 

ere ſslofarvede, jo dybere mod Bugen, deſto renere; Hornhu— 

den lyſt meesſinggul med en broncefarvet Plat over Pupillen og 

ofteſt en mindre, rod nedenfor Pupillen; Gjellelaagene have 

Mæsfingffjær… Ryg⸗ og Halefinnen ſortegraa; de øvrige Fin— 

ner lyſe, tildels med morke Spidſer eller Rande. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 94“; B 112“ C 737; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 23“; B 23“; C 13”; 

ſtorſte Tykkelſe: A 10“ ] B 1677; C 777; 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 54"; 

Højde over Nakken: A 17%; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 10% 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjeallelaagets bageſte Rand: 4A 223 
B 23 “/; C 17; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 18“; B 22/7; C 14%; 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjaben: 4A 14/77; 

det opſpilede Gabs Højde: A 8“; B 10“; C 5“; 

det opſpilede Gabs Brede: A 43“; B 6% 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 74%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Nœſebor: A 43“; C 3%3 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Nœſebor; A 37” 5 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Naœſebor: A ““ 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Neſebor: 4 1177; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Neſebore: A 4577; C 4%; 

Afſtand mellem bageſte Naſebor og Ojehulens forreſte Rand: 4 

14% C %; 
Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjehulens forreſte Rand: A 7%; B 8%; 

Ojehulens Lengdegjennemſnit: A 54ͤ 3 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 52“; B 6775 C 47; 

Oiets Hojdegjennemſnit: n 

Pandens Brede mellem Ojnene: A 74“; 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 44% 

26" 
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Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 

ꝗ 103%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 4723 

B 537; C 39”; 

Rygfinnens Lengdeſtrokning: A 10“ B 1”; C 87; 

Rygfinnens ſtorſte Hejde: A 19“; B 21%; C 15%; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 3"; B 4%; C 217; 

Bryſtfinnernes Længde: A 16“; B 147; C 1”; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 33%) 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 33“; C 35 

Bugfinnernes Længde: A 15/7; B 127; C 11%3 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 34% 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 17“; 

B 14% 
Gadborregionens Længde: A 23“; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 183“; B 2“; C 19”; 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 11/7; C 8%); 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 10% B 123“; C9 % ; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 25%3 

Halefinnens Længde i Midten: A 7. 

Ligeſom Formen hos denne Flire er mere langſtrakt end hos 

de foregaaende Arter, ſaaledes viſer Omridſet fig tillige mere 

jævnt tilrundet, eller fremſtiller ikke, ſom hos disſe, en ſticev Fir⸗ 

kant med tydelig Ryg⸗ og Bug-Vinkel. Ogſaa Hovedet er 

mere langſtrakt, eller dets Længde i en meget betydeligere Grad 

overſtigende Højden over Nakken (de forholde fig omtrent ſom 4 

til 3). Længden af Hovedet, ſammenlignet med Totalleeng— 

den, er omtrent ſom hos Braſenen; hvorimod Hovedets Lengde, 

ſammenlignet med Fiſkens ſtorſte Højde, viſer et temmelig for— 

ſtjelligt Forhold (hos Braſenen udgjor den forſte 2 af den 

ſidſte eller endnu mindre, her 4 eller mere). Af Form 

er Hovedet noget langſtrakt-kiledannet; fra Siderne er det 

ſammentrykket, dog ſaaledes, at Sidefladerne viſe ſig paral— 

lele, eller kun konvergere meget ſvagt i Retningen nedad og fremad. 

Den Skraaning, hvormed Panden ſtiger ned og Hovedets Under— 
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flade op, er ringere end hos Braſenen og Blegen. Snuden 

temmelig tyk, ſtumpt afrundet, kjodfuld, ſteerkt fremragende foran 

den heſteſfkodannede Mundaabning, hvis Overkjebe atter lægger 

fig frem foran og paa alle Sider omflutter Underkljeben. Mun⸗ 

den ſynes lille, naar den er tillukket; men Mundvigene naae 

dog neſten hen under Sjehulens forreſte Rand, eller idetmindſte 

til bageſte Neeſebors bageſte Rand, og det opſpilede Gabs Højde 

udgjør omtrent 3 af Hovedets Længde. Udmeerknde for denne 

Art er det, at Munden lader fig ſkyde ftærft frem i Retningen 

nedad. Leberne ere kjodrige eller fyldige. Næſeborene ſtore, 

ifær det bageſte, nærmere Øjet end Snudeſpidſen, kun adſtilte 

ved en tynd Stfillevæg uden kjendelig Hududvidelſe; det forreſte 

har omtrent ligeſtort Hojde- og Leengdegjennemſnit; hos det ba— 

geſte er Hojdegjennemſnitet overvejende. Øjets Lengdegjennem— 

ſnit indeholdes kun fire til 43 Gange i Hovedets Længde; men 

da det, paa Grund af Snudens Fremragning, er fjendeligt kor— 

tere end Snuden, ligger ogſaa dets bageſte Rand bag Midten af Hos 

vedets Længde. Dets Lengdegjennemſgnit er iøvrigt ſtorre end Hojde— 

degiennemſnitet, og Ojehulens Form lidt elliptiſk. Forſte Gjæl 

leſtraale ſabeldannet, temmelig bred, med nogle ſmaa Saug— 

tender paa den nederſte Rand mod Enden. Ogſaa anden Straale 

er ſabeldannet, neſten lige faa lang men ſmallere end forſte, og 

ſterkere tilſpidſet, ſtjondt gradevis, med neſten umeerkelige Spor 

til Saugteender pan den nederſte Rand mod Enden. Tredie 

Straale lidt kortere end anden, vinkelformigt bøjet (med ſkarpt 

fremtrædende Vinkel paa den nederſte Rand), bredeſt paa Mid⸗ 

ten, pludſeligt ſmallere og ſteekt tilſpidſet i den ſidſte Halodel, 

uden noget Spor til Saugtender. Paa den pderſte Gjelle— 

bue har jeg talt omtrent femten brede, korte og pladedannede 

Forleengelſer i hver Rake, paa anden og tredie Bue ſytten til 

atten i hver Rakke, paa den inderſte omtrent et Duſin, paa 

Svelgbenets frie Rand ti. Disſe Forlengelſer ere i Enden kun 

forſynede med en enkelt, lidt krummet Spidſe. Bigjellen lille 
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og ſvagt fremtrædende. Svælgbenene og Svelgtenderne 

ſtemme færdeles nær overens med Braſenens. Dog kan mærs 

kes, at Svelgbenene ere lidt ftærfere af Bygning, og deres forreſte 

tynde Del forholdsvis lidt kortere og mindre tilſpidſet; ligeledes 

er Vinkelen paa Svalgbenenes pderſte Side mellem den forreſte 

og bageſte Del lidt ſtumpere. Tænderne lidt plumpere, med mins 

dre tydeligt udviklede Kroge. 

Kroppens langſtrakte Form og Forhold til Totalleengden 

er allerede ovenfor tilftræffeligt berort. Tykkelſen indeholdes gjærne 

henimod tre Gange i Højden, og Kroppen er altſaa ſteerkt ſam— 

mentrykket. Ryglinien til Rygfinnen ſynes mig mindre ſteerkt 

kjoldannet end hos Braſenen, Bugen bag Bugfinnerne derimod 

lige faa ſkarp og fremtredende. Rygfinnens Lengdeſtrak— 

ning indeholdes elleve til toly Gange i Totallængden ; dens Hojde 

er neſten dobbelt faa ſtor ſom Lengden, og lig med 3 af Krop— 

pens ſtorſte Hojde; dens Stilling ligeſom hos Braſenen. 

Forſte Straale neſten umeerkelig; anden næppe halvt faa lang 

ſom tredie; denne og fjerde de lengſte, indbyrdes omtrent lige 

lange; ſidſte Straale har kun lidt mere end 3 af fjerde Straa— 

les Længde. Straalernes Forhold iovrigt omtrent ſom hos Bras 

ſenen. Bryſtfinnerne, hvis Længde indeholdes over ſys til 

henimod otte Gange i Totallengden, og ſom langtfra ikke nage 

hen til Bugfinnernes Rod (omtrent otte Skjelraekker tælles fra 

deres Spidſer til Bugfinnernes Rod), ere kjendeligt kortere end 

hos Braſenen. Anden og tredie Straale indbyrdes lige lange 

og de lengſte, dog kun ubetydeligt længere end forſte og fjerde, 

der ogſaa indbyrdes have lige Længde. Bugfinnerne ere 

lidt kortere end Bryſtfinnerne, og der findes et ikke ubetydeligt 

Mellemrum mellem deres Spidſer og Gadborets forreſte Rand. 

Deres Form har intet Merkeligt. Det Skjel, ſom findes ans 

bragt pan deres ydre Side ved Roden, er ſtort, naſten lige bredt 

i hele Længden, ſtumpt afrundet i Enden. Gadborreg ionen 

viſer neſten intet nøgent eller af Skjel ubedcekket Rum; jeg har ingen 
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Papille eller Grube kunnet iagttage bag det lille Gadbor. Gad— 

borfinnens Lengdeſtrakning er kortere end Hovedets Længde, 

og indeholdes henimod ſex Gange, eller vel endog over ſex Gange, 

i Totallaengden. Forſte Straale fremtræder tydeligt, og har mere 

end 3 af anden Straales Længde; tredie Straale er den lengſte, 

eller dog idetmindſte ligeſaa lang ſom fjerde; iovrigt er Forhol— 

det omtrent ſom hos Braſenen; bvilket ogſaa gjelder Halefin- 

nen, dog ſaaledes, at jeg kun har fundet fire Stotteſtraaler oven— 

for, fem nedenfor Halefinnens Rod. Sidelinien danner i 

hele fin Længde en ſvag Bue, ſom fortil er ftærfeft bøjet, og 

ſom, naar eu ringe Stræfning i Begyndelſen undtages (kun gjen— 

nem fer eller fyv Skjelrqekker) er Buglinien noget nærmere end 

Ryglinien; dog ikke i den Grad ſom hos de foregagende Flirer. 

Sideliniens Slimkanaler viſe fig meget tydeligt formedelſt 

deres gulbrune Farve paa Skjellenes Solvgrund. 

Skjellene kunne viſtnok med Ret kaldes temmelig ſtore, da jeg 

hos et Exemplar af henimod ti Tommers Længde har fundet de 

ſtorſte Skjcel af omtrent 33 Liniers Gjennemſnit i begge Rets 

ninger; de ſtaae imidlertid noget tilbage for Braſenens Sjæl, 

og endnu mere for Blegens. Langs med Sitdelinien har jeg 

talt 59 eller 60 Skjæl“), ovenfor Sidelinien til Rygfinnen elleve, 

nedenfor denne til Bugfinnernes Rod ſyv eller fer. J Form 

ligne Skjellene færdeles meget Braſenens; dog kan mærfeg, at hos 

nærværende Art den forreſte Vifte har flere Straaler (indtil ni), 

den bageſte, ſom det ſynes, baade færre og mindre tydeligt frem— 

tredende; og endvidere, at Slimkanalen, der gjennemborer Sides 

liniens Sfjæl, her endnu er kortere end hos Braſenen, næppe lig 

med 3 af Skjelenes Lengdegjennemſnit. 

Forſte Ojeben meget ſtort, ligeſom hos Braſenen, men 

af mere langſtrakt Form, med Længden fkjendeligt overſtigende 

*) Valenciennes angiver kun 56; et Tal, ſom jeg ikke har fundet 

hos noget blandt de af mig underſegte Individer. 

Rnoglebyg⸗ 
ning. 
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Højben; derimod ere andet, tredie og femte Øjeben forholdsvis 

bredere end hos Braſenen; det fjerde kan næppe kaldes halomaas 

nedannet, og har ikke fin ſtorſte Brede paa Midten men øverft. 

Ojebenenes Slimkanal ſynes mig vel ſaa ſterkt udviklet ſom hos 

Braſenen. Hvad Gjellelaagets Knogler angaager, da har 

jeg fundet det egentlige Gjellelaagsſtykke lidt mere 

langſtrakt, og Undergjellelaaget bagtil ftærfere tilſpidſet end 

hos Braſenen. — Rygraden har 42 H vir vler, og er forſynet 

med ſytten Par Ribben. Jovrigt frembyder Benbygningen 

intet Maeerkeligt. ; 

e Det Samme gjalder ogſaa om Indvoldene, der viſe faa 

ſtor Overensſtemmelſe med Braſenens, at det maa anſees for 

unodvendigt at dvele ved deres Beſtrivelſe. 

Afarter. Afarter af Neſefliren har jeg ikke feet, og heller ikke 

hos andre Forfattere fundet omtalte. Kun formoder jeg, at Abr. 

elongatus Agas., ſom Valenciennes efter en Tegning har op— 

taget, og kortelig beſtrevet, blot maa betragtes ſom en ſaadan. 

Sterrelſe. I Sterrelſe ſtemmer denne Art temmelig ner med Ble— 

gen, idet den omtrent bliver en Fod lang, eller kun lidet mere, 

og nager en Vegt af et til henimod to Pund. 

Sorekommen. J Oſt og Veſt kan Arten forfolges fra Ob, Wolga og det 

kaspiſke Hav til Elbens Munding; i Syd og Nord fra Donau 

til det mellemſte Sverige. 

Hos os ſavnes endnu paalidelige Efterretninger om dens 

Forekommen. Selv har jeg kun feet Exemplarer fra Elben ved 

Altona, hvor den ſynes hyppig; og efter Kuß turde man maaffe 

formode, at den ikke er ſjcelden i Hertugdømmerne, idetmindſte i 

Holſten. Hvorvidt den findes i nogle af de jydſke Søer og 

Fjorde, til Exempel Fil⸗So, Skanderborg-So, Randersfjorden 

o. ſ. v., ſtaaer endnu til at oplyſe. Det er ikke utroligt, at den 

vilde kunne træffes paa fine Steder i Oſterſoen ved vore Kyſter. 

Zevemaade. Allerede Gesner og Schonevelde have om Næfefliven 

berettet, at den Hører til de ſaakaldte Anadromi, eller til de Fiſke, 
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ſom paa visſe Tider omffifte det færffe Band med Havet, idet de 

foretage Vandringer. „Mellem Jakobsdag (25de Juli) og Mik⸗ 

kelsdag gage de fra Havet op i Elben i ſtor Mængde.” Dette 

er Schonevelde's Ord, og med Üdſagnets ſidſte Del fremmer, 

at jeg i September har truffet denne Fiſk hyppig paa Fiſtetorvet 

i Hamborg. Schonevelde tilfojer, at mod Vinteren Nogle 

vende tilbage til Havet, Andre derimod overvintre i Elben; hine 

ere meget ſtorre, ſmukkere af Farver og mere velſmagende; disſe 

mindre, blegere og ringere i Smag. Det ſynes mig, efter hvad 

under Synonymien allerede er anført, hojſt rimeligt, at ved 

de ſidſtomtalte man forſtaaes Angelen; i Overensſtemmelſe med 

det hos vandrende Fiſke almindelige Forhold, at Yngelen forſt 

tiltræder fine Vandringer, efter at have naget en vis Stor— 

relſe. Jopvrigt kan jeg, inden ſikkre og ligefremme Erfaringer maatte 

blive tilvejebragte, ikke bifalde den Mening, at Neſefliren vir— 

keligt ſtulde overvintre i Havet; jeg antager kun, at den ſoger 
de dybere Steder i Floden, længere nede mod Elbens Munding. 

Og hermed lader fig ret godt forene, hvad Bloch beretter om den: at 

den mod St. Hansdag ſtiger op fra Oſterſoen, eller idetmindſte 

fra det dertil ſtodende Haff, i Oderen, og fra denne i mindre Floder. 

Thi Oſterſoen ved Oderens Munding er, ſom bekjendt, kun lidet 

ſaltholdig. Det ſynes mig derfor at lede til mindre rigtige Fore— 

ſtillinger, naar Valenciennes med Henſyn til Vandringerne 

ſammenligner denne Art med de vandrende Laxe- og Sildearter, 

der ere virkelige Hav- eller Saltvandsfiſke; hvad vel næppe kan 

ſiges om nogen til Karpefamilien henhørende Fiſt. 

Det er iovrigt en frygtſom og forſigtig Fiſk, ſom ikke let la— 

der fig fange udenfor Legetiden. Den flal elſte rent Band med 

Grus⸗ eller Sandbund, og ikke vare ſeiglivet. 

Neringen ſynes for ſtorſte Delen at være dyriſk. Ekſtrom 

gjør opmeerkſom paa, at han kun ſjeeldent har ſporet Planter i 

denne Flires Mave, men derimod fundet Krebsdyr, Inſekter, 

Orme og Brudftyffer af Snaglehuſe. 

Nering. 
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Legetiden ſkal indtræffe mod Enden af Maj. Hunnerne op⸗ 

ſoge Stene i hurtigtflodende Stromme, og de udgyde Rognen, i 

det de gnide Bugen mod disſe Stene. Frugtbarheden er bety— 

delig; man har anſlaget Tallet af Rognkornene hos en Hun til 

henimod 300,000). Efter en Atring hos Artedi ſynes der 

Grund til at antage, at Hannerne af denne Art ligeſom af ſaa 

mange andre Karpearter i Legetiden bedæffes med hornagtige 

Knuder. 

Kjodet angives at være hvidt og ret velſmagende, iſeer ſtegt. 

Marineret ſkal det, efter Bloch, fine Steder i Tydſkland afgive 

en Handelsartikel. 

To Kradſere (Echinorhynchus nodulosus Schrk. og Ech. 

globulosus Rud.) forekomme i Tarmekanalen, og Diplozoon pa- 

radoxum træffes undertiden paa Gjallerne. 

*) Keissinger i Ichthyologia hungarica. 
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94de Art. Braſenfliren (Abramis Ballerus Linn.). 

Den ſtorſte Hojde indeholdes omtrent 33 Gange, urtsmerke. 

Hovedets Længde omtrent 53 Gange i Totalleng— 

den. Munden i Enden af Snuden, ſterkt opſtigende, 

med omtrent lige lange Kjeber. Øjets Lengdegjen— 

nemſnit udgjor omtrent % af Hovedets Længde, og 

overgaaer Snudens Lengde. Sidelinien gjennem— 

borer omtrent 65 Skjel; fra Sidelinien til Roög— 

finnens forreſte Rand telles femten, fra Sideli— 

nien til Bugfinnernes Rod elleve Skjel. Gadbor— 

finnens Lengdeſtrekning udgjor neſten 3 af To— 

tallengden. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 3; Bryſtf. 17; Bugf. 9; Gadborf. 35; Halef. . 

6 (8-41 Å 

muͤllers Prodr. n. 442: Cyprinus Ballerus? Synonymi. 

Valenciennes, Hist. d. Poiss. XVII, 48: Braſen? 

Bloch, die Fiſche Deutſchlands tab. 9. — Skandinaviens Fiſkar Afbildninger. 
tab. 26. (Traſnitet ovenfor efter Wright.) 
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J Anledning af næft foregaaende Arts Synonymi har jeg allerede 

bemerket (S. 391), at Muͤllers C. Ballerus ftøttev fig paa den ene 

Side til Pontoppidan — og for ſaa vidt falder den ſammen med Abr. 

Blicca — paa den anden Side til Zammers norſke Fauna — og for 

ſaavidt vedkommer den ikke nærværende Skrift. Dette Synonym burde 

ſaaledes, efter min Anſkuelſe, egentligen ikke have Plads her, og det er 

ogſaa kun hidſat, for i det Folgende dertil at knytte nogle Bemerkninger. 

— At Valenciennes er anført, grunder fig paa, at han udtrykkeligt be— 

tegner Arten ſom danſk efter „Kongen af Danmarks Katalog"; hvorom 

allerede ovenfor (S. 391) er talt. 

Jeg Fjender ingen danſt Benævnelfe for nærværende Art. 

Müller har heller ingen, da Pontoppidan ingen angiver; 

Derimod meddeler han to norſte: Braſen og Bunke. Bed at 

efterlaae hans Kilde, Hammer, finder man kun en, Bra— 

ſen-Bunke; bvilken altſaa, ved unojagtig Afſkrivning eller ved 

en Trykfejl, hos Müller er fordoblet, Valenciennes, ſom 

ikke ſtiglner mellem danſke og norſke Benævnelfer hos Müller, 

anfører de to müllerſke Navne ſom danſke, og tilføjer, at kun 

det forſte af disſe, eller Braſen, findes i den ovenomtalte Ka— 

talog. Jeg maa imidlertid, indtil videre, betvivle, at denne 

Fiſt nogenſteds i Danmark er bekjendt under Navnet Braſen ?). 

Naar Bloch meddeler ſom danſke Navne ſor den: Flire og 

Blikke, beroer det vel kun paa, at han, ved i Haft at udſkrive 

Müller, har optaget de af denne for Abr. Wimba angivne Navn 

under Ballerus“ *). — Ved Elben, eller nøjagtigere paa det ham— 

borgſke Fiſtetorv, kaldes den Marienbild. — Navnet Bras 

ſenflire, hvormed jeg betegner Arten, er laant af det Svenſke. 

Mundens Beſtaffenhed, Gadborfinnens Længde, de ſmaa 

Stjæl give meget tilftræffelige Hjælpemidler til at adſkille denne 

Art fra vore andre Flirearter, faa meget den ellers i Alminde— 

*) See nedenfor under: Forekommen. 

) Die Fiſche Deutſchlands I, 63. 
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lighed ligner disſe. — Farven har jeg hos et friſtt Exemplar 
fundet ſaaledes: Ryggen olivengrøn, Siderne ſolvhvide, Bugen 

rødlighvin; Finnerne alle kjodfarvede med ſortegraa Rande og 

Spidſer. Hornhuden hvid med gule og graa Sfygger. 

Udmaalinger. 

Zotallængde: A 83“; B 1217“; 

ſtorſte Højde me mødes A 241"; B 34"; 

ftørfte Tykkelſe (over Gjaœllelaagsſtykket): A 9/73 B 14% 

Tykkelſe under den ftørfte Højde: A 8“; 

Omkredſen, hvor Højden er ſtorſt: A 51“; 

Højde over Nakken: A 16“; B 21%ö3; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 83“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Giallelaagets bageſte Rand: A 19'”3 

B 24/3 
Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 14“; B 20%; 

det opſpilede Gabs Hejde: A 7/3 

det opſpilede Gabs Brede: A 42%); 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 74775 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: A 33“; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Næfebor: A 3 3 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næſebor: A 8“; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Nœeſebor: A 1%; 

indbyrdes Afſtand imellem de bageſte Neſebore: A 43“; 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Sjehulens Rand: A 13“; B 1/3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 5“ ;] B 51%; 

Ojehulens Lengdegjennemſnit: A 5477; 

Ojets Lengdegjennemſnit: A 54“; B 7"; 

Øjets Hejdegjennemſnit: A 52775 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 73775 B 17”; 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 347"; 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 

A 93“ 73 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 3137/3 
B 54/3 

Rygfinnens Længdeftræfning: A 81/7; B 137; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 173%; B 24"; 
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Ryafinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 23/7; B 43% 

Bryſtfinnernes Længde: A 163“; B 2”; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 4/7; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 3“; B 43% 

Bugfinnernes Længde: A 14/7; B 19%; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 3%; 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: & 13“, 
B 117; 

Gadborregionens Længde: A 22 3 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 323“; B 4"; 

Gadborfinnens ſterſte Højde: A 1“; B 14“; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 51"; B 8"; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 23%; B 247”; 

Halefinnens Længde i Midten: A 10“. 

Formen er hos nærværende Art lidt mere langſtrakt end 

hos Braſenen og Blegen, men derimod lidt hojere end hes 

Neſefliren, eller danner i ſaa Henſeende ligeſom en Over— 

gang mellem disſe Fiſte; fra dem alle er den forſtjellig deri, at 
den ſtorſte Højde falder lidt længer fremme, eller med andre Ord, 

at Halen forholdsvis er noget længer, hvilket er afhængigt af 

Gadborfinnens ſtore Udvikling efter Længden. Hvad Omridſct ans 

gaaer, da viſer vel Ryggen og Bugen hver fin ſtumpe Vinkel 

ved Begyndelſen af Ryg- og Gadborfinnen, ligeſom hos Braſe— 

nen og Blegen; men Ryggen danner tillige foran Rygfinnen 

ligeſom en Pukkel, idet den pludſeligt fra Nakken hæver fig ſterkt 

i Vejret, medens derimod Hovedets Overflade eller Isſen kun ſti— 

ger ned med en middelmaadig Skraaning. Den ſtorſte Tykkelſe 

indeholdes omtrent tre Gange i den ſtorſte Højde. Hovedet er 

forholdsvis lidt mindre end hos vore andre Flirearter, men tykt, 

med meget bred og ſtump Snude, der aldeles ikke danner nogen 

Fremragning foran Munden; dets Højde over Nakken er vel 

kjendeligt kortere end Længden, men i ringere Grad end hos 

Neſefliren. Underkjeeben ſtiger op med en langt ſterkere 

Skraaning end den, hvormed Pandefladen ſtiger ned. Naar 
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Munden er lukket, viſe Kjeberne fig lige lange“); naar den er 

aaben, rager Underkjceben derimod frem foran Overkjeben. Paa 

Midten af Underfjæben ſees en lille men tydelig Knude, der 

optages i en Fordybning af Overkjceben. Munden er fun i ringe 

Grad fremſkydelig, af Middelſtorrelſe, anbragt ikke paa Underfladen 

af Hovedet men i Enden af Snuden. Leberne tynde og hudag— 

tige. Neſeborene noget mindre end hos de andre Flirer, ſkjondt 

temmelig ſtore; det forreſte kredsrundt, det bageſte halomaanedan— 

net; den tynde Skilleveg, ſom ſondrer dem, udvider fig til en Lap, 

der neſten ganfke luffer det bageſte Neeſebor; det forreſte Par ligger 

i en endnu ſtaerkere Grad indenfor det bageſte, end hos nøgen af 

de hidtil beſkrevne Flire-Arter. Øjnene ere temmelig ſtore, 

udfyldende Ojehulerne, næften fuldkomment kredsrunde. Panden 

mellem Øjnene temmelig flad. Gjellelaagets Tilbæftning 

til Struben falder temmelig langt foran Forgjellelaagets bageſte 

Rand. Forſte Gjelleſtraale ſabeldannet og bred, mod Enden 

pludſeligt ſterkt indſnoret og tilſpidſet, med et Par Saugtender 

paa den nederſte Rand tæt ovenfor Indſnoringen; anden Gjelle— 

ſtraale kjendeligt kortere end ſorſte, ſabeldannet og gradevis til— 

ſpidſet mod Enden uden Indſnoring, med Saugtender paa den 

nederſte Rand nær Spidſen. Tredie Gjalleſtraale omtrent af 

lige Længde med anden, i begge Ender ſmal og tilſpidſet, paa 

Midten bred, med Saugtender næften paa den ſidſte Halvdel af 

nederſte Rand. — Gjellebuernes Forlengelſer ere meget 

karakteriſtifkfe for denne Art: paa den pderſte Bue har jeg talt 

30 Forlengelſer i den ydre, 40 i den indre Rakke; Raklkerne 

ligge tæt op til hinanden; de ydre Forlengelſer ere meget ſtorre 

end de indre, af langſtrakt og ſmal Form, med Spor til ſmaa 

Saugtender eller Torne langs den indre Rand. Den anden 

Gjellebue har omtrent 40 Forlengelſer i byer Rake, eller endog 

) Denne Art danner altſaa i dette Forhold en Undtagelſe fra den for 

Flireſlogten ovenfor givne Karakter. 
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flere; begge Rakkers Forlængelfer ere forte, indbyrdes omtrent lige 

ſtore, divergerende, væbnede med Torne. Paa den tredie Gjalle— 

bue er Tallet i den ydre Rakke ligeſom van anden Gjallebue, i 

den indre Rakke derimod noget ringere (33 eller 34); hvad Stor— 

relſen angaaer, da ere Forlengelſerne her kjendeligt mindre end paa 

de foregagende Buer, og aftage fremdeles indefter. — Paa fjerde 

. Gjællebue har jeg talt omtrent 30 Forlengelſer i hver Rakke, 

paa Svalgbenets yderſte Rand naſten ligeſaa mange. Det 

ſtore Antal Forleengelſer er altſaa udmærfende for denne Art. 

Bigjellen kun meget lidt udviklet, eller maaſke ganffe ſtjult; 

idetmindſte paa det for mig liggende Exemplar ſoger jeg den 

forgjcves. Svelgbenene ere forholdsvis ſmaa og ſpage, af 

Vinkelform. De fem i en Rakke anbragte Svalgtender tiltage 

i Længde forfra bagtil; den forſte er ſpids og krum, uden Tygge— 

flade, neſten af Form ſom en Hundetand; den anden og tredie 

de bredeſte, med ſtore Tyggeflader, men uden Kroge; de to ba— 

geſte have langſtrakt og ſmal Form, og viſe baade Tyggeflade 

og Krog. N 
Ryglinien er ſtarp indtil Rygfinnen, Buglinien endnu langt 

ſkarpere fra Bugfinnernes Rod til Gadborfinnens Ophor. Ryg— 

finnen, ſom er anbragt et Stykke foran Midten af Totallængs 

den, men dog forſt begynder omtrent over Bugfinnernes bageſte 

Spidſe, udmærfer fig ved en fort og høj Form: dens Lengdeſtrek— 

ning indeholdes næmlig omtrent tolo Gange i Tutallængden ; Højden 

er Dobbelt faa ſtor ſom Længden, og udgjør mere end Halvdes 

len indtil henimod 3 af Kroppens ſtorſte Højde; tredie til femte 

Straale de længfte. Bryſtfinnerne, hvis Lengde indehol— 

des noget mere end fer Gange i Totalleengden, berøre med des 

res Spidſer fuldkomment Bugfinnernes Rod. Bugfinnerne 

ere ſmallere og ſpidſere end Bryſtfinnerne, og tillige kjendeligt 

kortere end disſe (deres Længde indeholdes henimod otte Gange i 

Totallcengden), men nage dog neſten med Spidſerne Gadborets 

forreſte Rand; deres anden Straale er den lengſte, forſte og 
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ſidſte ukloftede. Det Skjel, ſom er anbragt ved Bugſinnernes Rod 

pan den ydre Side, er af temmelig ſteerkt tilſpidſet Form. — 

Bag Gadboret bemaeerkes en dyb triangulær Grube, men Pa— 

pille har jeg ikke iagttaget. Gadborfinnen udmærker fig hos 

denne Art ved fin ſtore Lengdeſtreekning, der udgjor henimod 3 

af Totallcengden, og langt overgager Hovedets Længde; ſamt ved fit 

ſtore Straaletal. Dens ſtorſte Højde fortil indeholdes henimod 
tre Gange i dens Længde; kun fem eller fer Skjelrekker adſtille 

den fra Roden af den dybtkloftede Halefinne. 

Sidelinien ſkraaner i Begyndelſen temmelig ftærft ned, 

dog kun i en fort Stræfning (omtrent gjennem en halv Snes 

Skjcelrœkker, eller indtil den naaer hen over Bugfinnernes Rod); 

dens øvrige Lob er vandret. Omtrent fra Bugfinnernes Rod til 

Gadborfinnens Begyndelſe er den lidt nærmere Buglinien end 

Ryglinien; fra Gadborfinnens Begyndelſe til Halefinnens Rod 

Derimod omtrent midt imellem begge. Den er tydeligt betegnet 

ved Slimkanalernes gulbrune Farve. 

Sfjællene ere i en meget kjendelig Grad mindre end 

hos vore andre Flirearter, men viſe ſamme Anordning og Ud- 

ſtrekning. Fra Sideliniens Begyndelſe til Halefinnens Rod har 

jeg talt omtrent 65 Sfjælvæffer. Fra Sidelinien til Rygfinnens 

forreſte Rand tælles femten eller ſexten Rakker, fra Sidelinien 

til Bugfinnernes Rod ti eller elleve. Stkjellene ſynes i Almin⸗ 

delighed at have ſtorre Højde end Brede: de ſtorſte hos et Ex⸗ 

emplar paa ni Tommer fandt jeg af omtrent tre Liniers Højde, 

23 Liniers Brede, En forreſte Vifte mangler her (den forreſte 

Rand er blot bolgeformigt bøjet), og følgelig ogſaa en tydelig 

Afgreendsning i fire Felt; den bageſte Vifte viſer fire til ſyv 

temmelig regelmesſige Straaler. Paa Sideliniens Skjel indtager 

Slimkanalen omtrent 3 af Skjellets Brede (eller Længde), og 

er anbragt omtrent paa dets Midte, eller dog kun lidt nærmere 

dets bageſte end dets forreſte Rand. 
Danmarks Fiſke. III. 27 
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Det forſte Ojeben er vel ſtort, dog meget mindre end 

Øjet, af uregelmesſigt femkantet Form. Andet og tredie Ojeben 

har jeg fundet ſammenſmaltede til et Stykke, og ſaaledes Antal 

let af Ojeknoglerne formindſket. Iſtedetfor at forſte Ojeknogle 

hos nærværende Art er noget mindre end hos den neermeſt foregagende, 

ſynes derimod fjerde, eller den, der daekker Ojehulens nederſte-bageſte 

Vinkel, at have modtaget forøget Storrelſe. Slimkanalen træder 

ſterkt frem paa alle Ojeknoglerne. — Rygraden beſtager Cefter 

Bloch) af 48 Hvirvler, til hvilke atten Par Ribben ere hæftede. 

Afarter af denne Fiſk ſynes ikke at være bekjendte. 

En Længde af en Fod og en Bægt af et Pund fkal, efter 

Bloch, omtrent være Grendſen for dens Udvikling. 

Denne Art tilhorer ifær det oſtlige Europa, og udbreder fig 

fra Ob, Wolga og det forte Hav mod Nord og Veſt til Elb— 

mundingen og det ſydlige Norge. Derimod ſynes den ikke i 

Tydſkland at udſtrakke fig faa langt mod Syd ſom foregaaende 

Art; idetmindſte har jeg ikke kunnet erfare Noget om dens Fore— 

kommen i Donau. Paa Fiſketorvet i Altona har jeg erholdt et 

i Elben fanget Exemplar; imidlertid ſynes den kun at traffes 

ſparſomt i denne Egn. Om dens Forekommen andre Steder i 

den danſke Stat har jeg endnu Intet kunnet bringe i Erfaring. 

Det har derfor viſtnok overraſket mig, efter den ovenfor omtalte Ka⸗ 

talog, hos Valenciennes at finde den anfort ſom meget al— 

mindelig i Danmark*). Skade, at Katalogen ingen beſtemte Lo— 

kaliteter nævner, 

Om dens Levemaade og Naring befinder jeg ingen egne Er— 

faringer, og har heller ikte hos andre Forfattere kunnet treffe 

noget Paalideligt. 

Legetiden indtræffer, efter Bloch, mod Enden af April. 

Samme Forfatter fandt, at Rognſakkene af en paa denne Tid 

) Le catalogue du Roi de Danemarck — — la donne comme 

tres commune. Hist, des Poiss. XVII, 48. 
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underſogt Hun udgjorde over en Trediedel af Fiſkens Totalvægt, (2) 

og indeheldt henimod 70,000 Rognkorn af Storrelſe ſom Valmuefrs. 

Denne tønde og kun lidet kjodrige Fiſt ſkal, ifær da den Anvendelſe. 

desuden er opfyldt med Ben, og intet Fidt ſynes at udville, 

kun afgive en maadelig Naring. ; 

Diplozoon paradoxum Nordm. træffeg undertiden paa  siender. 

Gjellerne af den; iovrigt er den viſtnok endnu iffe tilftræffeligt 

underſogt med Henſyn til Snyltedyr. 
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Abramis Buggenhagii Bl, 

Denne lidet bekjendte, ſkjendt ingenlunde nye, Art, hvis Udbredelfe, 

efter vor nutidige Kundſkab, maafte kan betegnes ved et Tværbaand, der ftrækter 

fig gjennem det nordligſte Tydſkland, Belgien, det nordligſte Frankrig, det 

ſydligſte England og Irland, turde kanſke ogſaa træffes hos os i en 

eller anden af Oſterſoens Indvige, da den forekommer i Pommerns Søer 

og Floder. Det er derfor, jeg troer at maatte meddele dens Diagnoſe; 

hvad imidlertid ikke er uden Vanſkelighed, da jeg ikke ſelv har feet denne 

Fiſk, og da Efterretningerne om den ere ufuldſtendige, tildels endog mod— 

ſigende. Arten ſkjœlnes imidlertid let ved det ringe Straaleantal i Gad— 

borfinnen. 

Den ſterſte Zejde indeholdes over 31 Gange, Sovedets 

Længde omtrent 51 Gange i Totallengden. Spelgtenderne 

danne paa hvert Spelgben to Rækker (fem Tender i den in— 

dre, tre i den ydre Rekke“). Øjets Lengdegjennemſnit er 

ligt med Snudens Længde, og indeholdes ikke fuldt fire Gange 

i Zovedets Længde, Sidelinien gjennemborer 48 Skjæl; fra 

Sidelinien til Rygfinnens forreſte Rand tælles otte, fra Side— 

linien til Bugfinnernes Rod fem Skjæl. Finnernes Straale— 

tal er 

Rygf. ;“) Bryſtf. 16; Bugf. s; Gadborf. 183.) Halef. 15 

) Efter Seckel; Valenciennes angiver fer Svelgtender. 
*) Efter SZeckel; Valenciennes tæller 13 (18). 

%) Valenciennes har kun talt 18 Straaler i denne Finne (5). — 

Narrell's Angivelſer om nærværende Fiſk afvige faa betydeligt fra de 

hos V. meddelte, at man med Føje kunde formode, at Talen er om for— 

ſkjcellige Arter. Efter Varrell indeholdes Højden 3 Gange, Hovedets 

Længde 5 Gange i Totallengden, Øjets Lengdegjennemſnit fem Gange 

i Hovedets Længde; Sidelinien gjennemborer 52 Skjal, og ovenfor 

den til Rygfinnen tælles elleve, nedenfor kun fire Skjel. 



Sfalleflægten (Leuciscus Agas.). 

Formen i Almindelighed mindre høj og ſammentrykket end 

hos Flireſlaegten. Munden i Enden af Snuden, med omtrent 

lige lange Kjæber, med bløde trinde Leber og uden Skjegge— 

traade. Svelgtenderne Rov- eller Knuſeteender. Tre 

Gjelleſtraaler. Ryg- og Gadborfinnen begge forte 

og uden Benſtraaler. Skjellene temmelig ſtore, regelmasſigt 

anordnede, pan Ryglinien tagformigt. Tarmekanalens Længde 

omtrent lig med Totallengden eller kun overgagende denne lidet. 

95de Art. Rudſkallen (Leuc. erythrophthalmus Linn). 

Den ſtorſte Højde indeholdes almindeligt lidt urtsmerke. 

mere end tre Gange i Totallengden, den ſtorſte 

Tykkelſe omtrent 23 Gange i den ſtorſte Hojde, Ho— 

vedets Længde omtrent fem Gange i Totallengden. 

Munden ſterkt opftigende, med ligelange Kjeber. 

Svelgtenderne, otte paa hvert Svalgben, ſtillede 

i to Ræffer (3 + 5), ere Rovtender med ſaugtagget 

Krone. Langs Sidelinien tælles omtrent 40 Skjel, 

ſyv til otte fra Sidelinien til Rygfinnens forrefte 

Rand, fire fra Sidelinien til Bugfinnernes Rod— 

Bugfinnerne og Gadborfin nen udmerkede ved en 

levende Cinnoberfarve; Rygfinnen anbragt mellem 
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Bugfinnernes Rod og Gadborfinnen. Finnernes 

Straaletal er 

Rygf. 8; Bryſtf. 1s; Bugf. ; Gadborf. Fr; Halef. 2. 
5 

Schonevelde S. 34: Ruden. 

— — 63: Rutilus (tildels). 

Bartholin, de Med. Dan. S. 276: Rutilus (tildels). 

Jørgen Solſts Fiſtebog S. 21: Rudſkalle. 

Pontoppidans Atlas I, 654: Cyprinus erythrophthalmus. 

Millers Prodr. n. 437: Cypr. erythrophthalmus. 

Wilſe, Rejiſeiagttagelſer V, 231: C. erythrophthalmus? 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 138: die Pløbe. 

Synonymi. 

Afvildninger. Zloch's Fife Deutſchlands tab. I. Skandinaviens Fiſkar tab. 16. 

Dette er en af de ikke faa Fiſkearter, hvis Synonymi hos Scho— 

nevelde det falder meget vanſfeligt at faſtſette. Naar man gjennem— 

læfer hans Artikel de Rutilo, ſynes vel Alt, eller dog neſten Alt, hvad 

han om denne Fiſt anfører, at pasſe fuldkomment paa nærværende Art“); 

og Bloch's loſt henkaſtede Paaftand, at han har ſammenblandet C. ery— 

throphthalmus L. og C. rutilus L.“), forekommer blottet for al 

Grund, naar man lægger Marke til Angivelſerne over Finnernes Farve 

og over Hejdeforholdet“““), hvilke netop udtrykke et Par af de vigtigſte 

Fræk i Artens Diagnoſe. Men et andet Udſeende fager Sagen, naar 

man med Artikelen de Rutilo ſammenligner, hvad Schonevelde tidli— 

*) Peritonæum nigrums pasſer vel ikke paa denne Art, men heller 

ikke paa nogen anden danſk Art, ſom den kunde forvexles med, og 

er formodentlig en Uagtſomhedsfejl. At Marts Maaned angives 

ſom Legetiden, er heller ikke ganſke rigtigt, men ſtemmer dog ner— 

mere med den ſande Tid hos denne end hos næfte Art. 

*) Fiſche Deutſchlands I, 31. 

% Pinna dorsi et duæ juxta branchias minimum coloris rubel- 

li in extremitate habent, reliquæ plurimum, ejusque floridi 

instar minii. — — Longitudinis ad latitudinem proportio 

tripla est. Schonevelde pag. 63. 
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gere i Artikelen de Cyprino brevi har anført over de Fiſte, «quos pi- 

scatores nostri uno ore Ruden appellant “). Om denne Rude eller 

S.'s fjerde Karuds har jeg ovenfor (S. 296) bemærket, at den horte 

ind under Gruppen Leuciscus, og ſkal nu her tilføje, at den upaatvivz 

leligt falder ſammen med nærværende Art. Efterat Schonevelde forſt har 

ſammenlignet den med Karudſerne, fra hvilke den ſkjclnes ved en 

lavere, mere langſtrakt Form og ved rodere Finner, adſkiller han den me— 

get godt fra fin Rutilus ſaaledes. A Rutilis non multum diserepant, 

nisi quod ab albedine ad flavedinem degenerent magis, corporis 

latioris sint, inferiusque labrum magis prominulum habeant quam 

Rutili, iridem oculorum auream, pupillam nigram. At S. har hen— 

fort Rudſkallen under Karudſerne, mangler ikke ganſke Medhold i dens 

Form i Almindelighed, og ſtetter fig til Fiſkernes Anſkuelſe, ſom tildels 

er udtrykt i Trivialbencvnelſerne. Men nu reiſer fig det Spørgsmaal: 

naar S. her faa rigtigt og ſkarpt har adſkilt de to Urter, hvorledes kan 

han da i Artikelen de Rutilo tillægge denne Fiſk Egenſkaber, ſom ere ka— 

rakteriſtiſke for L. erythrophthalmus? Denne Vanſkelighed mener jeg 

dog ret tilfredsſtillende lader ſig forklare. Den, der gjor ſig den Ulejlig— 

hed, at ſammenligne Schoneveldes Fiſkebeſtrivelſer med Gesners, bli— 

ver ſnart overtydet om, at S. ofte har udſkrevet G.; eller i al Fald har 

gjort Excerpter af denne Forfatter. Hos Gesner finder man ſaaledes 

under Rubriken Rutilus (der er en Sammenhobning af flere Arter) ordret, 

hvad S har anført om Finnernes ſmukke rode Farver; og den karakteriſti— 

ſke Angivelſe om Hojdeforholdet træffes ligeledes, ſjondt med noget forandrede 

Ord *). Den vigtige, paa det hamborgſke Fiffetorv anſtillede, Jagtta— 

gelſe er altſaa ſenere i Slesvig forvanſket, idet Schonevelde i Studere— 

ſtuen, tankeloſt og uden at raadſporge Naturen, udſkrev Ges ner; og S.“s 

Rutilus er derved bleven en Sammenblanding af to Arter. — Bartholin 

har laant fin Rutilus hos Schonevelde. — At Solſts Rudſkalle bør 

have Plads her, fremgaager af hans Ord, at den er den rette Strem— 

*) Ved piscatores nostri forſtaaes Fiſkerne ved Elben i Hamborg. 

Navnet Ruden gjenfinde vi i de engelſke Trivialbencvnelſer for 

denne Fiſkeart: Rudd og Roud. 

++) Piscem e ſoro ad me delatum accuratius deseribere volui. 

Latus is erat ad quatuor digitos, longus duodecim. Et cæt. 

Gesneri Hist, anim. III, 996. 
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ſkalle ikke fønderlig ulig, alleneſte at den er bredere end den anden 

Skalle.“ — Endnu maa med Henſyn til Wilſe bemerkes, at da han 

i den efter Mollerup meddelte Fortegnelſe over Fiſkene i Limfjorden ikke 

optœller C. rutilus — hvilken derimod ene anføres af Schade, og upaa— 

tvivleligt er den langt almindeligere, om ogſaa C. erythrophthalmus 

virkeligt ſtulde træffes der — faa er der al Grund til den Formodning, at 

Wilſes Beſtemmelſe er urigtig. 

Bencvnelſer. Pontoppidan betegner Arten med Benevnelſerne Skalle, 

Rudſkalle, af hvilke den ſidſte hos Müller bliver til Rod— 

ſkalle, men, ſom ovenanfort, allerede forekommer i ſin rette 

Form hos Jørgen Holfſt, og ligeledes hos Schonevelde 

(Rudſchallig). At Navnet Rudſkalle, ſtjondt det ikke ſjal⸗ 

dent overfores pan folgende Art, dog egentlig tilkommer denne, 

troer jeg, at Etymologien berettiger til at antage, Bed Rud⸗ 

ſkalle har man nemlig upaatvivleligt, ligeſom ved Nude, villet be— 

tegne Fiſte af en høj, ſterkt ſammentrykket, ffjævt firkantet Form; men 

af vore Skallearter har ingen i den Grad ſom nærværende Art 

en ſaadan Form. — Paa Fiſketorvet i Kjøbenhavn har jeg hort 

den kaldes Karudsſkalle, og fra Randersfjorden har jeg er— 

holdt den under Navnene Flire og Rodfinne ). Paa Fi 

ſketorvet i Hamborg ſolgte man mig den ſom Goldraute og 

Halbkarauſch. Navnet Plötze, ſom Kuß angiver, brugtes 

pan Schoneveldes Tid af de ſlesvigſke Fiſkere for ſtorre In⸗ 

divider; dog maaſke ligeſaavel af folgende ſom nærværende Art. 

*) Ved det forſte af disſe Navne ligeſom henføre Fiſkerne den, paa 

Grund af dens høje Form, til foregaaende Slegtsgruppe; ved det 

ſidſte ſtille de den i Modſctning til en anden, ovenfor (S. 402) 

omtalt, tvivlſom Art, hos hvilken Finnerne have morke Farver. Rigtig⸗ 

nok har jeg fra Randersfjord erholdt Blegen tilſendt under Navnet 

Blaafinne, hvorved det ſynes oplyſt, hvilken anden Fiſk Rodfin— 

nen modfættes; men, efter hvad mig paa Stedet af Fiſkerne med— 

deltes, tilkommer ikke dette Navn Abr. Blicca, og Sagen fordrer 

ſaaledes yderligere Droftelſe. 
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Denne meget ſmulke Fiſt udmærfer fig blandt vore øvrige Lefrivelre. 

Skaller ved fin Højde, ved Finnernes levende Farver og ved de 

ſtore Skjql. 

Kroppens Farve er masſingglindſende, men bliver mod 

Ryggen morkt oliven, mod Bugen ſologlindſende. Ved Roden 

af hvert Sjæl, ifær fortil paa Fiſken og ovenfor Sidelinien, fees 

en gulbrun Plat af meget ſtorre Højde end Længde, Bugfin⸗ 

nerne og Gadborfinnen ere prydede med en ren og levende Cin— 

noberfarve; Bryſtfinnerne ere gulagtige eller gulgraa, Ryg⸗ og 

Halefinnen ſortegraa med morkerode Spidſer. Pupillen fort, Horn⸗ 

huden guldgul med en ſmal rod Ring tæt om Pupillen. De 

gamle Hanner udmærfe fig ifær ved levende og ſmukke Farver ; 

men allerede hos den et Aar gamle Angel begynde Finnerne at 

blive rode i Spidſerne; ſtjondt dens Farver i det Hele taget ere 

meget lyſere end de Voxnes. 

Udmaalinger. 

Totallangde: A 83“; B 8”; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 24% B 297; 

ſtorſte Tykkelſe (noget foran den ſtorſte Højde); A 1“; B 94/7; 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 6“; 

Højde over Nakken: A 177; B 144//'; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 10“ ] B 83%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: A 20“ 3 

B 172%); 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 133“; B 12% 3 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjcben: 0 

det opſpilede Gabs Højde: A 8“; B 7; 

det opſpilede Gabs Brede: A 5477; B 5% 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 7“; B 6/7; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: A 34/7; B 22"; 

ſterſte Gjennemſnit af forreſte Næſebor: A 1%; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Naſebor: A “3 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Naſebor: A 14%; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Neſebore: A 49/7; B 33%; 
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Ufftand mellem bageſte Næfebov og Sjehulens Rand: A 137; 
Br 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjehulens forreſte Rand: A 5%; 
B 44%; 

Ojehulens Loengdegjennemſnit: A 5477; B 43% 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 34“; 

Øjets Hejdegjennemſnit: 5“; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 83“; B 7; 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 
54%; B 43%3 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 
A 103%; B 84%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 41; 
B 34%; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 11477; B 11; 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 16773 B 154%3 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 21; B 203%; 

Bryſtfinnernes Længde: A 183“ B 163“; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 477; B 34/3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 3%"; B 3% 

Bugfinnernes Længde: A 16“; B 144%; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 4“; B 33%; 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 
20% ; B 1 

Gadborregionens Længde: A 13“; B 23%; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 1”; B 114%; 

Gadborfinnens ſtorſte Hojde: A 13“; B 1219"; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 11/7; B 1037; 

Halefinnens Lengde fra Roden paa Siderne: A 223“; B 20%; 

Halefinnens Længde i Midten: A 11/7; B 103“/. 

Formen er hos Rudſkallen højere end hos nogen anden 

Skalleart, og den danner i denne Henſeende en Overgang mel— 

lem Skaller og Flirer. Imidlertid finder endel individuel For⸗ 

ſtjcellighed Sted, og, ſtjondt man i Almindelighed har Ret til at 

ſige, at Højden indeholdes lidt mere end tre Gang i Totalleeng⸗ 

den, faa træffes dog ogſaa Exemplarer, hvor Højden kun inde 
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holdes tre Gange, andre, hvor den endog indeholdes henimod fire 

Gange i Totallængden”). Nngelen har forholdsvis ringere Højde 

end de Vorne, eller vifer en mere langſtrakt Form. Tykkelſen 

frembyder ogſaa Afvexlinger, men indeholdes vel altid mere end 
to Gange, aldrig derimod tre Gange i Hojden. Hovedet in— 

deholdes fem Gange eller lidt mere i Totallcengden“ ); ſeet 

fra Siden, fremſtiller det en ffjæv Firkant, hvis Længde kun er 

lidt ſtorre end Højden, og hvis forreſte Vinkel er lidt tilſpidſet, 

medens den bageſte er bredt afrundet. Den Skraaning, hvormed 
Pandefladen ſtiger ned, er meget ſteerkere end den, hvormed Hus 

vedets Underflade ſtiger op. Snuden er bred, fort, flad, ſtumpt 

afrundet mod Siderne, ikke fremragende foran Munden (fnarere 

endog kortere end Overkjceben)d. Mundſpalten ſtiger meget 

ſterkt i Vejret, og Underkjceben danner derfor, naar Munden er 

lukket, en temmelig tydelig Vinkel med Hovedets ovrige Under— 

flade. Kjeberne viſe fig, naar Munden lukkes, af lige Længde, 

eller Overkjcben rager i al Fald faa lidt frem foran Underfjæs 

ben, at det er meget vanffeligt ved en beſtemt Angivelſe af Maal 

at udtrykke dette Forhold; paa Siderne indeſluttes Underkjceben 

af Overkjceben. Det opſpilede Gabs Højde indeholdes omtrent 

23 Gange i Hovedets Leengde. Mellemkjcbebenene kun lidet 

fremſkydelige. Leberne temmelig fyldige; et ſmalt og tyndt 

Kjæbefejl iagttages i Overfjæben. Tungen flet iffe adſtilt fra 

Underfjæbens Bund, og kun havende fig over denne ſom en 

langſtrakt Konvexitet. Neſeborene findes anbragte omtrent i Linie 

med Ojehulens overſte Rand, noget paatvers i Pandefladen og 

det forreſte lidt indenfor det bageſte; de ere Øjnene omtrent dobbelt 

faa nær ſom Snudeſpidſen, meget ſtore, ifær det bageſte, blot adſkilte 

) Blandt mine Optegnelſer har jeg, til Exempel, Maalene af et In— 

divid paa 63 Tommer, hos hvilket Højden kun udgjorde 13 Tomme. 

) Naar Valenciennes angiver: „lidt mere end 51 Gange“, ſtem— 

mer dette ikke med de af mig underføgte danſke Exemplarer. 
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ved en tynd Hudvag, der udvider fig til en lille ſpids Lap, ſom 

neſten delker det bageſte Neſebor; Dette ſidſte viſer Halvmaane⸗ 

form efter Højden, medens det forreſte er elliptiſk. Øjnene næs 

ſten udfyldende Ojehulerne, temmelig kredsrunde, af Middelſtor— 

relſe (deres Gjennemſnit omtrent ligt med Snudens Længde og 

med 1 af Hovedets Længde), med den bageſte Rand omtrent i 

Midten af Hovedets Længde, eller kun ubetydeligt foran Midten. 

Panden mellem Øjnene bred, i Midten flad, med Siderne ned— 

ſtraanende. Gjelleſpalten ſtrekker fig foroven højt op over 

Ojehulens overſte Rand, men forneden kun hen under Forgjelle⸗ 

laaget. Forſte Gjelleſtraale bred, ſabeldannet, dog noget 

uregelmesſigt. Anden Straale tydeligt kortere end forſte, mod 

Enden ſteerkt tilſpidſet, af Vinkelform; Vinkelens nederſte Ben 

længer end det overſte. Tredie Straale kortere og ſmallere 

end anden, ligeledes vinkeldannet, men Vinkelens nederſte Ben 

meget kortere end det overſte. Forlengelſerne paa Gjellebu— 

ernes Mundſide ere ſmaa og lidet talrige; den yderſte Gjellebues 

ydre Rakke teller omtrent tolv, den indre ſexten; paa den ans 

den og tredie Bue har jeg fundet omtrent ſexten i hver Rælfe; 

pan den fjerde kun fjorten i den ydre, ti i den indre Rakke; og 

ligeledes ti paa Svelgbenets frie Rand. Bigjellen fremtre⸗ 

der tydeligt, og dannes af en halv Snes temmelig lange Traade. 

Svelgbenet har en temmelig ftærk Bygning, og beſtager af 

et bredere Mellemſtykke, ſom fortil og bagtil udſender en ſpedere 

Forlengelſe eller Gren; begge disſe Grenes Forening med Mel— 

lemſtykket danne ſkarpe Vinkler paa Svelgbenets ydre Side. 

Hvert Svalgben er forſynet med otte Tender, der ere anbragte 

i to Rakker, fem i den indre, tre i den ydre; den indre Rakkes 

Zænder ere ſaavel meget ſtorre end den ydres, ſom ogſaa for 

ſtorſte Delen af en noget forſkjcellig Form. Med Undtagelſe af 

den forreſte viſe de næmlig meget langſtrakte, ſtaerkt ſammen⸗ 

trykkede, tilſpidſede og i Enden meget tydeligt krogformigt tilbage— 

bøjede Kroner, eller ere umiskjendelige Rovteender, og udmerrke 
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fig Desuden derved, at deres nederfte-bagefte Rand er indffaarer 

til fem eller fer Saugtagger. Den forreſte Tand Derimod, ſom er 

betydeligt mindre end de øvrige, har en fort, i Enden noget 

ſkraat afſkaaren Krone, uden tydelig Krog og kun med to eller 

tre Saugtagger. Tænderne i den ydre Rakke ere atter meget 

mindre end den forreſte i den indre Rakke, men ligne denne 

forreſten meget i Form og Beſkaffenhed. 

Ryglinien danner en temmelig ſtaerk Bue fra Nakken til 

Rygfinnens Begyndelſe, og ſtiger derpaa ſkraat ned med en ret 

eller endog lidt udhulet Linie; Ryggen er bredt afrundet indtil tæt 

foran Rygfinnen, hvor den viſer ſpvage Spor til en ffarp Kant. 

Buglinien udgjor en jævn Bue indtil Gadborfinnens Ophør (dog 

mindre ftærft fremireedende end Ryggens Bue), og bliver derpaa 

næften vandret, Fra Bugfinnens Rod til Gadborfinnens Opher 

viſer fig en fkarp Kjol; iøvrigt er Bugen flad. Rygfinnens 

Begyndelſe falder omtrent i Midten af Totallengden, eller Af— 

ſtanden fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe er omtrent 

lig med Afſtanden fra Rygfinnens Begyndelſe til Spidſen af 

overſte Haleflig. Fra Nakken til Rygfinnens Begyndelſe tælles 

omtrent 21 Sfjæl. Rygfinnens Lengdeſtrakning indeholdes oms 

trent ni Gange i Totallængden, og dens ſtorſte Højde er % til 

3 ſtorre end Længden, Deng Form er naſten trianguler (ſtjondt 

lidt uregelmeesſigt), med den bageſte Vinkel temmelig ſpids. Den 

forſte Straale fremſtiller ligeſom en rudimenter Benplade ved 

Roden af anden; denne er omtrent, eller næften, halvt faa lang 

ſom tredie, den lengſte; disſe tre enkelte, de folgende bufkagtigt 

forgrenede og ſteerkt aftagende i Højde, fan at den ſidſte, til Ros 

den kloftede, omtrent har lige Længde med anden. Bryſtfin— 

nernes Længde indeholdes ikke fuldt fer Gange i Totalleengden, 

og ſtager kun lidt tilbage for Hovedets Længde; deres Spid— 

fer adſktilles kun ved et lidet Mellemrum (omtrent to Skjel) fra 

Bugfinnernes Rod. De viſe fig ligeſom lidt indknebne eller ſam⸗ 

menſnorede ved Roden; iovrigt er Beſkaffenheden den ſedvanlige. 
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Bugfinnerne, hvis Længde indeholdes 63 Gange i Total⸗ 

længden, ere tilheeftede omtrent midt imellem Snudeſpidſen og 

Halefinnens Rod, eller dog kun lidt foran Midten af dette Maal; 

elleve Stel tælles fra deres Rod til Gadborfinnens Begyndelſe, 

tre fra deres Spidſer. Det Skjel, ſom findes ved deres Rod 

pan den ydre Side, har en langſtrakt, bagtil tilſpidſet Form; 

naar det adſtilles fra Kroppen, viſer det ſig omtrent tre Gange 

fan langt ſom bredt. Gadborregionen har kun ringe Üd— 

ſtrkning; bag Gadboret er en dyb Grube anbragt. Gad— 

borfinnnens Længdeftræfning er ligeſaa ſtor ſom Rygfinnens, 

eller endog lidt ſtorre, Hojden derimod ringere. Straalernes For⸗ 

hold omtrent ſom hos Rygfinnen; dog er den forſte endnu mere 

rudimenter, ſtjult mellem de Finnens Rod bedakkende Sjæl. 

Halefinnens Forhold det ſedvanlige. 

Sidelinien er noget nedbojet, eller danner en Bue, ſom 

indtil Gadborfinnens Begyndelſe er neſten parallel med Bugli— 

nien, over Gadborfinnen konvergerer noget med denne, og derpaa 

i den øvrige Stræfning atter bliver parallel og tillige vandret, 

Over Bugfinnernes Rod er den dobbelt fan langt fra Ryglinien 

ſom fra Buglinien. Den viſer fig meget tydeligt paa Grund af 

Slimkanalens morke Farve.“) 

Skjellene ere hos denne Fiſt meget ſtore: hos et Indi⸗ 

vid af omtrent ni Tommers Længde fandt jeg de ftørfte omtrent 

52 Linier høje og fem Linier brede. Syv ſaadanne Stjæl vilde 

altſaa indtage Fiſkens Højde, og tretten til fjorten vilde 

dakke Sidelinien, derſom ikke den tagſtensagtige Anordning 

i betydelig Grad forandrede Forholdet. Jeg har talt 40 Sfjæl 

langs med Sidelinien, ſyv eller otte fra Sidelinien til Rygfin⸗ 

nens forreſte Rand, og fire, eller endog kun tre, fra Sidelinien 

*) Denne fyldes dog, hos denne ligeſom hos andre Karpearter, til 

Lysſtraalernes Brydning; thi, naar Skjallene løsnes fra Kroppen, 

viſe Sideliniens Skjal ſamme Farve ſom de ovrige Skjal. 
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til Bugfinnernes Rod.  Stjællene ere af en uregelmasſigt firs 

kantet eller bredt halvmaanedannet Form, med overmaade talrige 

og tetſtillede koncentriſte Striber og med to tydelige Viſter, af 

hvilke den forreſte, hvis Rand er mere eller mindre tydeligt bolge— 

dannet, kun viſer fire eller fem Vifteſtraaler, men uafheengigt af 

disſe to til fire Suturer eller ſteerkt betegnede Lengdeſtriber. Den 

bageſte Vifte deles ligeledes ved nogle ſtaerke Striber i tre eller 

fire mindre Felt, og beſtaaer af henimod 40 Vifteſtraaler. De 

Sideliniens Skjel gjennemborende Slimkanaler ere meget tynde 

og tillige førte, idet de kun indtage 4 til 4 af Skellets Brede; 

de findes for ſtorſte Delen indffrænfede til den bageſte Viſte, eller 

kun for en meget ringe Del udſtrakte over den forreſte. 

Mellemkjebebenene tynde, flade, med den ſtorſte Brede 

fortil, eller ved den meget korte opſtigende Del, gradevis men 

ſtaerkt tilſpidſede mod Siderne, Overkjebebenets ſtorſte Brede 

mindre end Dets halve Længde, Underkjeben ſterk, med en Knude 

fortil pan Midten; dens ſtorſte Højde falder langt tilbage mod 

Ledforbindelſen, og er ringere end dens halve Længde; den viſer 

paa Underfladen et halvt Duſin Aabninger for Slimkirtler. Fem 

Ojeknogler; den forſte betydeligt mindre end Ojet, firkantet, 

med lidt ſtorre Længde end Højde; dens ſvagt buede Slimkanal 

langt under Midten eller nær Knoglens nederſte Rand. For— 

gjellelaaget tydeligt vinkeldannet, med det overſte Ben om— 

trent 4 længer end det nederſte; Slimkanalen med fer Üdforings⸗ 

gabninger (foruden Endegabningerne), tre paa Vinkelens nederſte 

Ben, to paa det bageſte og en paa Hjørnet, hvor de fløde ſam⸗ 

men. Det uregelmasſigt firkantede Gjellelaagsſtykkes forre— 

ſte Rand foroven ſteerkt vinkelformigt krummet, den overſte næppe mer⸗ 

keligt bøjet, den nederſte Rand kun lidt længer end den bageſte. Un⸗ 

dergjellelaaget bredt ſabeldannet, ſteerkt tilſpidſet bagtil. 

Mellemgjellelaagets bageſte Vinkler begge ſtumpt og bredt 

afrundede, Hjerneſkallen fort, bred, flad, med ſerdeles ſteerkt 

üdviklede Slimkanaler. Nalkebenets Kjol kun af middelmaa⸗ 

Rnoglebyg⸗ 
ning. 
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dig Størrelfe, overmande tynd, ikke bagtil forlænget i en Spidſe. 

Plougſkjerbenet fortil kun fladt indſkaaret. Overſkulder— 

bla det fremſtiller en ſtump Vinkel, og har den ſtorſte Brede over Vinke— 

lens Toppunkt; det viſer ingen Slimkanal. Skulderbla det fladt, 

temmelig bredt, næften ſpeerddannet, foroven kun ſpagt udvidet, 

i Enden lidt tilſpidſet. Overarmbenet retvinklet, dog med 

Hjørnet bredt afſtaaret og uden bagtil fremtredende Spidſe. 

Rygraden beſtaaer af 37 Hvirvler, af hvilke 21 tilhøre Bug⸗ 

hulen, ſexkten Halen. Jeg har iagttaget ſytten Par Ribben, af 

hvilke de ſexten forreſte ere ſtore og ſteerke. Foran Rygfinnen 

tælles ni Interſpinalben; Rygfinnen ſtrakker fig over trettende til 

tyvende Hvirvel, og ſtotter ſig til ti i Gadborfin⸗ 

nen til tolv. 

Indre Byge Bug hulens Længde udgjor lidt mere end 3 af Total 

N fængden; dens Højde er omtrent lig med dens halbe Længde; 

dens indre Üdkladning perlemoderfarvet. Leveren lyſerod, 

delt i flere ſmaa Lapper, der trænge ind imellem Tarmekanalens 

Snoninger. Galdebleren lille, Galdegangen kort og 

vid. Den lille, bagtil tykkere Milt ligger paa Mavens højre 

Side. Tarmekanalen danner de ſedvanlige to Bugtninger, og 

ſtaaer i Længde lidt tilbage for Fiſkens Totallengde. Maven 

indtager omtrent 2 af Bughulens Længde. Tyktarmens Indre 

viſer temmelig ſteerke Lengdefolder. 

Stoerrelſe. Rudſkallen nager en Længde af en Fod, en Vægt af 

et Pund eller noget mere. Dog er det viſtnok ſjeldent, at man 

treffer Individer af ſaadan Sterrelſe. 

gorekommen. Den er udbredt fra Tobolſt til Irland, fra det ſydlige Ita— 

lien til det mellemſte Sverige. 

Ogſaa hos os er den hyppig nok, ſaavel i Jydland og Her— 

tugdommerne ſom pan Øerne; men Materiale, til at faftfætte 

Grendſerne for dens Forekommen, ſavnes endnu. Jeg ved ſaa— 

ledes ikke, om den træffes paa Bornholm, eller om den i Iyd— 
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land nager nord for Limfjorden, og maa overlade Underſogelſen 

heraf til Andre. 

Fra tidligt om Foraaret til ud paa Hoſten opholder Rude Levemaade. 

ſtallen fig paa grunde Steder med Plantevært og Dyndbund; 

om Vinteren ſoger den Dybet. Den viſer ſig ſelſkabelig, og 

blander fig ofte mellem andre Fiſke; er temmelig driſtig, og bider 

ret raff paa Krogen. Naar ben forffræffes ved en eller anden 

Larm, ſaa ſtjuler den fig i Dynd eller mellem Græs, og for⸗ 

holder fig der rolig. Den er temmelig fejglivet, og findes ikke 

blot i Søer og Aaer, men ogſaa i Fjorde, t. Ex. i Randers⸗ 

fjorden, og i Oſterſoens Indvige. 

Planter, Dynd, Orme og Inſekter udgjore denne ligeſom de Mering. 

andre Skallearters Nering. 

Legningen indtræffer i April eller Maj, og kan, naar Sorplantnins. 

Vejret er gunſtigt, tilendebringes i tre eller fire Dage, hvorimod 

den, under ugunſtige Forhold, udftræffes gjennem flere Uger. Hans 

nernes Sfjæl ſkulle paa denne Tid (efter Bloch) blive forſynede med 

hornagtige Torneudvexter. Legningen tilkjendegives ved en færegen 

ſmadſkende Lyd, ſom Fiſken frembringer med Munden, idet den 

udftøder en Luftbleere i Vandets Overflade. Hunnerne ſtryge 

omkring blandt Vandplanter, iſcer Equisetum fluviatile Linu., og 

affætte Rognkornene pan disſe. En Hun ſkal kunne indeholde 

over 100,000 Rognkorn, hvilke dog ikke udgydes paa en Gang men 

efterhaanden, Ifølge den forſtjgellige Temperatur udklakkes Uge 

gene hurtigere eller langſommere. Angelen fkal i det forſte Aar 

nage en Vext af henimod et Par Tommer, og ſynes med det 

tredie Aar at være forplantningsdygtig (Ekſtrom). 

Nytten af denne Fiſk fvarer ikke til dens Skjonhed og Hyp- Anvendelſe— 

pighed. Kjodet er vel hvidt, men tillige blødt, flaut, fuldt af 

) Ekſtrom angiver Juni, hvilket vel afhænger af Stedforholdene i 

den ſvenſke Skjergaard. 

Danmarks Fiſke, III. 28 
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Ben, uden Fedme, og har gjærne Dyndſmag. Den tjener ders 

for kun til Næring for Fattigfolk; naar den fanges i Mængde, 

benyttes den vel og til Svinefode. J Damme er den, paa 

Grund af fin Frugtbarhed, henſigtsmeesſig ſom Foder for andre Fis 

ſke; ligeſom ogſaa yngre Individer lade fig benytte ſom Madding 

for Gjedder. 

Et betydeligt Antal Indvoldsorme, for ſtorſte Delen de 

ſamme ſom hos vore andre Karpearter, gjæfte denne Fiſk. J Tarme⸗ 

kanalen ere ikke færre end otte iagttagne: foruden tre Kradſere 

(E. clavæceps Zed., E. angustatus Rud., E. nodulosus Schrk.), 

Distoma globiporum Rud. og Caryophyllæus mutabilis Rud., 

endnu en ubeſtemt Spolorm, Trichosoma tomentosum Duj. 

og Dispharagus denudatus Duj. J Bughulen træffes Remor- 

men, i Øjet Holostomum cuticula Nordm. Paa Gjellerne 

endelig har Dujardin truffet en Snylteorm, ſom han betegner 

med Navnet Diporpa, men ſom maaſke blot er et Udviklingstrin 

af Diplozoon paradoxum Nordm. 



96de Art. Skallen (Leuc. Rutilus Linn.). 

Den ſtorſte Højde indeholdes almindeligt fire 

Gangei Totallengden, den ſtorſte Tykkelſeomtrent 

23 Gange i den ſtorſte Højde, Hovedets Længde 

omtrent 53 Gange i Totallengden. Munden noget 

opſtigende, dog med Overkjeben tydeligt længer 

end Underkjeben. Svelgtenderne tildels Knuſe⸗ 

tender, ſtillede i en Rekke, fem paa det hojre, ſex 

paa det venſtre Svelgben. Langs Sidelinien tel⸗— 

les omtrent 43 Skjel, otte fra Sidelinien til Ryg⸗ 

finnens forreſte Rand, fire eller fem fra Sidelinien 

til Bugfinnernes Rod. Oinenes Hornhud, Bug— 

finnerne og Gadborfinnen rode i det Gulagtige. 

Rygfinnen anbragt over Bugfinnernes Rod. Fin⸗ 

nernes Straletal 

Rygf. 5; Bryſtf. 16; Bugf. 9; Gadbor f. 
F (2 

NEDE RS 4 * 

9 1 

7 

T 

) Ved at tælle Finneſtraalerne hos otte Individer, fandt jeg i Ryg— 

finnen hos fire 3, hos to , hos to ; i Gadborfinnen hos fer 

15 hos to rz i Bryſtfinnerne hos fem Individer ſexten Straaler, 

de øvrige Tal (15, 17 og 18) kun hos et Individ hvert, Den 

28% 

Artsmerke. 
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Synonymi. Schonevelde S. 63: Rutilus (tildels). 

Jørgen Solſt's Fiſkebog S. 12: Skalle, og Side 21 Stromſkalle. 

Pontoppidans Atl. I, 654: Cyprinus Rutilus. 

muͤllers Prodr. n. 435: C. Rutilus, 

Olavius, Beſkr. over Skagen, S. 71: Skaller. 

Schade, Beſkr. over Mors, S. 205: C. Rutilus. 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 138: das Rothauge. 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 149: Skaller. 

Afvildninger. Bloch, Fiſche Deutſchlands tab. 2. — Skandinaviens Fiſkar tab. 

15. Treœſnittet ovenfor efter Wright. 

e Med Henſyn til Schonevelde og Bartholin er det Fornodne an— 

Synonym. fort ovenfor S. 422 og 423. — At Solſt's Skalle med Ret anfores her, 

fremgaar af hans Bemerkning, at „den haver rode Øjne, hvorfor Tyd⸗ 

ſten falder den og Rothaugelin“. Og hans Stremſfkalle er upaa— 

tvivleligt kun en anden Benævnelfe paa ſamme Fiſk; hvad der finder 

Bekraftelſe i den Sammenligning, han anſtiller mellem den og Rudſkal— 

len. Den øvrige Synonymi ſynes ingen Tvivl at give Anledning til; 

thi, hvorvel Glavius hverken nærmere beſtemmer de af ham omtalte,„Skaller“ 

ved en Beſkrivelſe, eller ved et ſyſtematiſk Navn, tillade Stedforholdene 

os ikke at tenke paa nogen anden Fiſk end Leuc. Rutilus. 

Benævnelfer. Skalle, uden noget videre Tillæg, maa viſtnok anſes ſom 

denne Fiſks ſedvanligſte Benævnelfe hos os, og, naar adffillige 

Forfattere (Pontoppidan og efter ham Müller og Schade) 

falde den Rudſkalle, er jeg, i Overensſtemmelſe med hvad 

under foregagende Art findes bemerket, tilbøjelig til at holde 

dette for mindre rigtigt, Holſt beretter (S. 12): „paa Danſt 

falde vi den Skalle-Blink-Oje“; hvad maaſke har Henſyn 
til Ojnenes rode Farve. Ogſaa ſynes, efter ſamme Forfatter, 

af Ekſtrem (Fiſkarne i Marke-Skjcergaard) fremſatte Mening, at 

Hunnen i Regelen ſkulde have en Straale flere i Gadborfinnen 

end Hannen: er næppe tilſtrekkeligt begrundet, og ſynes ogſaa ſe— 

nere (i Skandinaviens Fiſkar) opgivet af denne Forfatter. 
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Navnet Strømffalle at tilkomme den, hvorvel andre Forfat— 

tere overføre dette Naon paa en anden Art. Naar han derimod 

fortæller (S. 13), at denne Fifi „ilke er ſonderlig agtet hos 

Læffertænderne, hvorfor de ogſaa falde den Skredderfiſk“, 

er Dette ſidſte Navn rimeligvis ikke en egentlig danſt, men blot 

af det Tydſke overſat Bencvnelſe. Efter Schade hedder Skal⸗ 
len paa Mors Ruje og Ruder-Braſen. — J det Holſten⸗ 

ſte benævnes den Rothauge eller Ridd au. 

Den mere langſtrakte Form, det ſtaalblaa eller violette Far⸗ 

veſtjcer, Rygfinnens Stilling o. ſ. v. gjøre vel ofte et Ojekaſt 

tilſtrekkeligt, til at adſtille denne Art fra forrige; men ofte uds 

fordres dog ogſaa Dertil en dybere Underſogelſe, idet Overgangs— 

former forekomme, og Angelen af begge Arter altid let forvexles. 

Farven er paa Ryggen olivengrøn, paa Siderne ſolograa 

med et ejendommeligt blaaligt Sfjær, mod Bugen gulagtig eller 

gulhvid. Rygfinnen, Halefinnen og Bryſtfinnerne ere olivengronne 

i det Brunlige; undertiden antage de dog, ifær de to forſtnevnte, 

et ſterkere eller fvægere rødligt Skjcer. Bugfinnerne og Gadbor⸗ 

finnen viſe en mere eller mindre udſtrakt og Dyb rod Farve, dog 

altid med Tilblanding af Gult, og aldrig ſaa ren og dyb ſom 

hos foregagende Art. Ojets Hornhud har ofteſt en ildrod Farve, 

dog lyſere eller mørfere» efter Omſtendighederne: hus gamle In⸗ 

divider, ifær i mindre Søer og Damme, ſynes den at opnaae den 

dybeſte Farve; under visſe Forhold forſvinder den rode Farve 

endog aldeles. Gjallelaaget ſolofarvet med gyldent Sfjær. Si⸗ 
delinien ftærft betegnet ved de morke Slimkanaler. 

Udmaalinger. 
Totalloengde: A 73“; B 517; CG 94“); 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 22477; B 153, 3 C3723 

ſtorſte Tykkelſe (over Gjcllelaagsſtykket): A 83% B 64%; 14%; 

Omkredſen, hvor Højden er ſtorſt: A 43“; C 7%; 

Højde over Nakken: A 17; B 9%ö 3 C 11”; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 84/% ] B 54%; G 11%; 

Beſfkrivelſe. 
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Afſtand fra Snudefpidfen til Gjællelaagets bagefte Rand: A 16%; 
B 124; ( 222% 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 123“%/; B 10477; C 17%; 

Overkjobens Fremragning foran Underkjben: A ““; C 2%; 

det opſpilede Gabs Højde: A 5477; C 8: 

det opſpilede Gabs Brede: A 33“; C 5%; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 6773 B 4“; C 74%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Naſebor: A 2177; B 2%; 
0 4 

ftørfte Gjennemſnit af forreſte Neſebor: A 17%; C 1%; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næfebor: A ;“; C 5“; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Naſebor: A 133; 0 Sø 

indbyrdes Afſtand imellem de bageſte Næfebore: A 3“ B 2%; 
Cc 54% 

Ufftand mellem bagefte Næfebor og Øjehulens Rand: A 19773 C13, 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjehulens forreſte Rand: A 43% B 
1 8 Gr: 

Ojehulens Længdegjennemfnit: A 44% 1Z„B 4% C 59"; 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 41/7; C 5"; 

Øjets Hojdegjennemſnit: A 4% C 44%; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 67753 B 43%; C 9%; 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 4A 33/3 
C 5 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 
A 81"; B 6: ( 11 0 

Afſtand fra Snudeſpidſen fil Rygfinnens Begyndelſe: A 3% 
B 263%; C 43% 

Rygfinnens pe deſrg g A 1/3 B 7½¼; C 154%; 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 14/7; B 103““; C 20% 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 253“; B 164% ; 
0 24; 

Bryſtfinnernes Længde: A 11477; B 977; C 1697; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 37; C 427; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 35“; B 26%; 
8 42 43 

Wi Længde: A 12“/; B 9“ /; C 164%; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 3%; C 43“; 
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Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 14%3 
B 104% (C 205 

Gadborregionens Længde: A 33/7; C32“; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 93“; B 63“; C 12%; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 107; B 6377; C 1247; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 114'7; B 74%); 

C 153% 3; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 18% 3 B 14%; 

Gi, 

Halefinnens Længde i Midten: A 9““; B 63“; C 103“. 

Formen er i Regelen mere langſtrakt og lav end hos fo— 

regagende Art, og den ſtorſte Hojde indeholdes gjærne fire Gange 

i Totallaengden (hos ganſke unge Individer af to til tre Tom— 

mers Længde endog noget mere“). Tylkkelſen indeholdes mellem 

to og tre Gange i Højden, og Formen er noget mere tynd og 

ſammentrykket end hos Rudſkallen “*). Jovrigt falder den 

+) Angivelſerne over Hejdeforholdet hos Valenciennes ere baade ſtri— 

dende mod mine Jagttagelſer og indbyrdes modſtridende. Efter 

forſt at have anført, at Kroppens Højde hos denne Art indeholdes 

31 Gange i Totallengden, udtrykker han fig ſtrax efter ſaaledes: 

„hos Hunner, fangede i Seinen, har jeg fundet Kroppens Højde 

at indeholdes 43 Gange i Legemets Længde, efterat de havde ſkilt fig 

ved Wggene, og kun fire Gange, naar de vare fyldte med Wg. 

Hos Hannerne ſynes Højden mig næften altid at indeholdes 42 

Gange i Totallongden.s Hist. des Poiss. XVII, 131. At der 

finder Forſkjel Sted i Højden mellem Hanner og drægtige Hunner 

her ligeſom hos andre Arter, er rigtigt nok, men vorne Individer 

af en ſaa langſtrakt Form, ſom den af ham angivne, har jeg ikke 

feet. Jo ældre og ftørre Individerne blive, jo ſtͤrre bliver Højden 

i Forhold til Længden, og Hunnerne ere ogfaa udenfor Drægtighe= 

den højere end Hannerne, De øvrige ikke faa Uoverensſtemmelſer 

mellem Valenciennes” og mine Angivelſer ſkal jeg ikke udhæve. 

„) Vel at merke, naar den ſterſte Tykkelſe ſammenlignes med To— 
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ſtorſte Tykkelſe her gjærne over Gjellelaagsſtykket eller over Forgjelle⸗ 

laagets bageſte Rand; hos Rudſtallen derimod har jeg fundet 

Tykkelſen ſtorſt omtrent over Spidſen af Bryſtfinnerne. Hove— 

dets Længde indeholdes hos vorne Individer over 53 Gange i 

Totallqengden, men er hos mindre Individer forholdsvis ſtorre: 

hos Angel af omtrent 23 Tommers Længde er Hovedets Længde 

omtrent lig med den ſtorſte Hojde, og begge indeholdes omtrent 

43 Gange i Totallcengden. Den ſtjeve Firkant, ſom Hovedet 

Danner, er temmelig langſtrakt, eller Længden tydeligt ſtorre end 

Højden (Forholdet omtrent ſom fire til tre). Snuden kort, 

tyk og ſtump, dog mindre tyk og ſtump end hos Rudſkallen; frem⸗ 

ragende lidt over Overfjæben, eller i al Fald ligeſaa fremſtagende 

ſom denne. Underkjeben noget opſtigende, dog ingenlunde i 

den Grad ſom hos Rudffallen, kjendeligt kortere end Overfjæben 

og ſaavel fortil ſom pan Siderne indeſluttet af denne. Øjets 

bageſte Rand falder lidt bag Midten af Hovedets halve Lengde. 

Gjelleſpalten nager foroven omtrent i Linie med Øjets over— 

ſte Rand, eller kun lidt over denne. Forſte Gjelleſtraale 

ſabeldannet, i Enden bredt afrundet, med ſvage Spor til et Par 

Tænder paa den nederſte Rand; anden Straale utydeligt vinkel⸗ 

dannet, med Benene lige lange, ſterkt tilſpidſet i Enden; tredie 

Straale tydeligere vinkeldannet, meget bred over Vinkelens Top⸗ 

punkt, med det bageſte Ben korteſt; disſe to Straaler aftage 

kun lidt i Længde, og viſe ingen Saugtagger. Forlengelſerne 

paa Gjellebuernes Mundſide ere meget ſmaa, dog forholdsvis 

brede; pan pderſte Bue har jeg talt i yderſte Rakke elleve, i in⸗ 

derſte nitter, paa anden Bue nitten i hver Rakke, paa tredie 

Bue ſexten i hver Ræffe, paa fjerde Bue ſexten i den yderfte, 

elleve i den inderſte Raekke, paa Svælgbenets frie Rand omtrent 

tallengden; ſammenlignes den derimod med den ſtorſte Højde, er 

Forholdet omtrent det ſamme hos begge Arter. 
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ſamme Antal. Bigjellen er kun fvagt udviklet. Svelg— 

benene temmelig ſmaa, men af en meget ſtark Bygning: 

paa det højre Svælgben ere fem Tender anbragte i en Rakke, 

af hvilke den forreſte er den mindſte, af ſimpel koniſk Form; den 

anden fort, tyk og plump, med Tyggeflade men uden Krog; 

tredie og fjerde med Krog og en ſmal Tyggeflade; femte med 

Krog, men iſtedetfor Tyggeflade med tre eller fire Saugtagger 

langs Randen. Paa det venſtre Svalgben er Forholdet omtrent 

det ſamme, kun at en fjette bageſte Tand kommer til, hvilken er 

mindre end den femte, men ligeſom denne ſaugtandet. Hos 

ældre Individer, hvis Tænder vare mere afflidte, har jeg fundet 

anden Tand uden Tyggeflade, tredie og fjerde uden Krog, femte 

kun med ſvagt Spor til Krog men med ret tydelig Tyggeflade. 

Hos ganſte unge Individer har jeg kunnet bemeerke Saugtender 

paa tredie, fjerde og femte Tand. 

Ryglinien er mindre ftærft buet end hos Rudſkallen, 

men derimod langt mere ſkarp og ſammentrylket foran Rygfinnen; 

den viſer ingen Konkavitet, i det den ſtiger ned, men danner en 

ret Linie. Ogſaa Buglinien er i ringe Grad bøjet, og Kjo⸗ 

len mellem Bugfinnernes Rod og Gadboret mindre fremtrædende. 

Rygfinnens Begyndelſe falder temmelig langt foran Midten 

af Totallængden, og Afſtanden fra Snudeſpidſen til Rygfinnen 

er omtrent lig med Afſtanden fra Rygfinnens Begyndelſe til Ha— 

lefinnens Rod, eller ubetydeligt laenger. Fra Nalken til Ryg⸗ 

finnens Begyndelſe tælles kun ſexten eller ſytten Sjæl DD. Ryg⸗ 

finnen er maaſke i Regelen hos vorne Exemplarer af en mere 

langſtrakt og lav Form end hos Rudſkallen, dog med hyppig ins 

dividuel Afvexling; og hos Ungerne ſynes denne Finne at være 

forholdsvis kortere og højere end hos de Borne. Dens bageſte 

Straaler ligge ikke ned langs Ryggen ſom hos Rubdſtallen, og 

*) Dette Forhold afgiver efter min Mening et af de ſikkreſte Skjalne— 

merker mellem denne og foregagende Art. 
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Formen bliver derfor tydeligt (ffjøndt uregelmasſigt) firfantet. 

Straalerne ere tillige mindre ftærkt forgrenede: man teller næm-s 

lig her i Enden af hver af de forgrenede Straaler fun fire 

Grene, hos Rudffallen otte eller mindſt fer. Bryſtfinnerne 

afgive ved deres Korthed et godt Sfjælmemærfe mellem denne og 

foregaaende Art: deres Længde indeholdes ſyv til otte Gange i 

Totallcengden, og ſtager noget tilbage for Hovedets Længde; 

mellem deres Spidſer og Bugfinnernes Rod tælles fem Sjæl). 

Indſnoring ved Roden viſe de ikte. Bugfinnerne ere ligeſaa 

lange, eller endog ganſke lidt længer end Bryſtfinnerne, tilheftede 

(i det Mindſte hos ſtorre Individer) noget foran Midten af 

Mellemrummet mellem Snudeſpidſen og Halefinnens Rod. Ga d— 

borregionen indtager en temmelig betydelig Udftræfning. Gads 

borfinnen er baade kortere og lavere end Rygfinnen. ; 

Sidelinien fænfer fig fvagt indtil henimod Enden af 

Bryſtfinnerne, og bliver derpaa i den øvrige Strakning næften 

vandret; naar de tre eller fire førfte Sfjæl undtages, er den mes 

get nærmere Bug- end Ryglinien, dog ingenſteds Dobbelt faa 

ner. Slimkanalernes Farve er endnu morkere end hos Rud 

fallen. 

Hos et Exemplar af 73 Tommers Længde fandt jeg de 

ſtorſte Sfjæl omtrent fire Linier lange og neſten lige fan hoje; 

omtrent fer vilde altſaa indtage den ſtorſte Højde, femten Leeng⸗ 

den fra Gjalleſpalten til Halefinnens Rod, derſom de ikke vare 

tegllagte. Næften ſtedſe har jeg talt 43 Skjel langs Sidelinien, 

aldrig færre, ſjceldent indtil 45); fra Sidelinien til Rygfinnen 

*) Den ellers meget ſmukke og nøjagtige Afbildning i „Skandinaviens 

Fiftar? udtrykker ikke dette Forhold ganſke overensſtemmende med 

mine Underſogelſer. 

*) Naar i „Skandinaviens Fiſkare Diagnoſerne for baade denne og fo— 

regagende Art begge indeholde Ordene: „squamé line latera- 

lis circiter 42“, ſtrider dette ſaavel imod mine Erfaringer ſom 



443 

fandt jeg altid otte Skjel, fra Sidelinien til Bugfinnernes Rod 

hyppigſt fem, ſjceldnere kun fire. Den forreſte Viftes forreſte 

Rand danner paa Midten en ſteerk Fremragning, og den bageſte 

Vifte viſer færre Straaler end hos Rudſkallen; Slimkanalerne 

paa Sideliniens Skjel ere længere, indtagende mere end 3 af 

Skjellets Længde, eller neſten hele den bageſte Vifte. 

Knoglebygningen ſynes noget ſpagere og fpædere hos 

denne Art end hos foregaaende. Mellemkjabebenet er lidt ſterkere 

krummet, med lidt lengere opſtigende Del, mindre ſteerkt tilſpidſet 

mod Siderne. Overkjebebenets ſtorſte Brede omtrent lig 

dets halve Længde. Forſte Ojeknogle tydeligt femkantet, af 

lidt ſtorre Højde end Længde, med vinkeldannet Slimkanal, der 

nærmer fig Knoglens Midte noget mere end hos foregagende 

Art; anden Ojeknogle forholdsvis ſtorre, tredie meget mindre og 

ſmallere end hos Rudſkallen. Forgjellelaagets Slimkanal 

med otte Udforingsaabninger (foruden Endeaabningerne), af hvilke 

fem ere anbragte paa Vinkelens nederſte Ben; de to paa det 

bageſte Ben findes meget vidt fjærnede fra hinanden. Gjelle— 

laagsſtykkets overſte-forreſte Vinkel meget ſpidſere og ſteerkere 

fremſpringende end hos Rudſkallen; den bageſte Rand meget kor— 

tere end den nederſte. Undergjellelaaget mindre tilſpidſet 

og uddraget bagtil, Mellemgjellelaagets bageſte Vinkler 

begge tydeligt betegnede, ifær den overſte, ſom er meget tilſpidſet. 

Hjerneſkallen meget mere langſtrakt, ſteerkere hvælvet mod Si⸗ 

derne, med dybere Indſtjcering af Plougſkjerbenet og, ſtjondt 

lille, dog mindre ſvag og tynd Nakkekjol. O verſkulderbladet 

ganſte lige, foroven tyndt og tilſpidſet, forneden bredt og fladt med 

en tydelig Slimkanal. Skulderbladet ender temmelig ſtumpt 

mod Verkets egne Afbildninger (L. erythrophthalmus viſer kun 

40 Skjcl). Det forſkjœllige Antal af Sideliniens Skjal afgiver 

efter min Mening endog et godt Skjelnemerke mellem disſe to 

Arter. 

Knoglebyg— 
ning. 
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og bredt forneden, Overarmsknoglen har den bageſte Rand 

tydeligt indbojet paa Midten, hvorved Vinkelen, hvis Hjørne 

ikke er afſtaaret, træder temmelig ftærft frem bagtil, Jeg har 

talt 40 Hvirvler, af hvilke 23 tilhøre Bughulen, ſytten Halen. 

Af Ribben findes nitten Par; dog ere de to ſidſte Par meget 

ſmaa. Foran Rygfinnen iagttages otte Interſpinalben; Rygfinnen 

ftræffer fig hen ovenover tolvte til 21de Hvirvel, og ſtotter fig 

til tolv Interſpinalben; Gadborfinnen til ligeſaa mange. 

e Den perlemoderfarvede Bughud viſer adſkillige forte Steenk 

og Prilker, dog ingenlunde i den Grad, at Hovedfarven Derved 

forandres. Jovrigt ved jeg intet Karakteriſtiſk at anføre om 

Indvoldenes Beſkaffenhed. 

Afarter. At Skallen fremtræder med temmelig betydelige Afvexlinger 

efter de ydre Forholds Beſkaffenhed, troer jeg at turde antage 

for afgjort. Disſe Forandringer indſkreenke fig ikke blot til Far⸗ 

ven, der er noget forffjællig efter Alderen, Bandet, hvori Fiſken 

lever o. ſ. v. Ogſaa Formen undergager ret kjendelige Modi— 

fikationer, men disſe ere endnu ikke tilſtrekkeligt udredede. Jeg 

er tilbøjelig til den Mening, at Leue. rutiloides Sel., Leue. 

affinis Val. og maaſke endnu flere ſom Arter opſtillede Former 

ere blotte Afarter af vor almindelige Skalle. 

Storrelſe. Denne Art nager omtrent en Fods Længde og en Vægt af 

et til halvandet Pund. 

Sorekommen. Skallen er maaſte den hyppigſte og meſt udbredte af alle 
Karpearter. Den forekommer fra det oſtlige Sibirien til Irland, 

og udbreder fig mod Nord ind i de ſvenſte Lapmarker. Dens 

ſydlige Grændfer ſynes endnu ikke tilſtrakkeligt oplyſte, og jeg 

ſeer mig derfor ikke iſtand til at angive, om den forekommer i 

Italien og paa den pyrenceiſkte Halvø. Hos os traffes den vel 

i næften alle Søer og Ager; jeg har ſelv fanget den i den 

nordligſte jydſke Indſo, Gaardbo-So, ſom kun ligger et Par 

Mile ſyd for Skagen; og endnu i den ſidſte Halvdel af forrige 
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Aarhundrede forekom den i nogle Smaaføer tæt ved Byen Ska— 

gen, men forſvandt tilligemed disſe ved Sandflugtens Tiltagen ”. 

Skallen er en munter og ſelſkabelig Fiſtk, ſom om Vinteren Levemaade. 
holder fig pan Dybet, om Sommeren ſees i Stimer ved Strand— 
bredderne paa grunde, plantebevoxede Steder. Den er temmelig 

forſigtig, og frygter Larm. 

Naeringen hentes, ſom hos vore Karpearter i Almindelighed, YTæring. 

dels af Dyre-, dels af Planteriget. 

Forplantningen foregager, i Overensſtemmelſe med de kli- orplantning. 

matiſke Forhold, i April eller Maj. Endnu inden Søerne ere 

blevne ganſke befriede fra Is, flige Skarerne op mod Aamun— 

dingerne. De forſte Stimer ffulle blot beſtaae af Hanner, og 

Hunnerne forſt ankomme otte til fjorten Dage ſenere. Hannerne, 

der altid adſtille ſig fra Hunnerne ved en lavere eller mere lang— 

ſtrakt Form, ere desuden i Legetiden kjendelige ved en mere le— 

vende Farve og ved de ſmaa Knuder, der bedakkke hele Legemet 

(en til tre paa hvert Sjæl), men paa Hovedet udvikle fig ſteer— 

keſt. Hunnerne, ſom favne ſaadanne Knuder, fkulle, efter Va— 

*) Glavius fortæller: „mellem Kirken og Veſterby var fordum en ferſk 

So, Zofſs, — — ſom ſkal have ernæret en temmelig ſtor Mængde 

Skaller og Gjedder. — — Men i Aaret 1780, da jeg kom til 

Skagen, beſtod denne ſtore Sø af tvende ſmaa runde Huller, ads 

ſkilte ved et Rif eller en liden Odde. — — Kort efter bleve mig 

forærede fer Skaller af dette Vand eller Sø, ſom uden Tviol ere 

de ſidſte, ſom deri ere blevne fangede. Disſe Skaller betragtede jeg 

nøje, og var det en Puk at fee, hvorledes Naturen havde gjort fig 

Umage for at udpine dem; thi de vare ikke alene udflagede med 

ſtore Bylder paa Kroppen, med rode Plotter paa, men og Sjnene 

indtrukne i Hovedet af lutter Sult og Mangel, ſamt Maven op— 

fyldt med Flyveſand, undtagen paa den ene Skalle, der havde faaet 

noget Siv og Rør til Livs,” Skagens Beſkrivelſe S. 70—71. 

Senere forſvandt denne Ss aldeles, Ogſaa Karudſer og ſelv 

Karper ſkulle, efter Olavius, tidligere være blevne holdte i Damme 

ved Skagen, men udrøddedes endnu tidligere af Flyveſandet. 
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lenciennes, viſe ſmaa hvide fætter. Under Legningen, font 

foregaaer mellem Bundens Vegetation, og ſom efter Veijrliget 

varer tre til ni Dage, flutte begge Kjon fig ſammen i tætte Sti— 

mer, og frembringe ideligt en Lyd ved den Fart, hvormed de 

ſtige op i Vandſkorpen. Frugtbarheden er betydelig. Efter 

Blochs Beregning indeholdt Rugnfæffene hos en Hun henimod 

85000 Rognkorn, ſkjondt de kun vejede 15 Lod. Rognen er 

gronagtig, afſattes paa Vandplanter, og udklakkes i en Tid af 

omtrent fjorten Dage. Angelen ffal vore temmelig hurtigt, men 

ſoger ikke Dybet den førfte Vinter. 

Skallen afgiver vel en ret fund, men juſt ikke en meget 

velſmagende Naering, og bliver derfor gjcerne de mindre For— 

muendes Del. Dens Hyppighed og dermed forbundne Billighed 

gjor den imidlertid ſine Steder ret vigtig. For Randers er ſaa— 

ledes dens Vigtighed udtrykt i Talemaaden: „var ikke Skallefode, 

blev Randers ſnart ode“. Og t ſamme Byes Vedtægter af 1609 

faſtſattes, at Fiſkerne ikke for en Ol eller 80 Skaller maatte 

begjare mere end to Skilling. — Da Skallen er temmelig ſejg— 

livet og udmerket ved ffinnende Farver, anvendes den meget til 

Madding for andre Færffvandsfiffe, ifær Gjedden. 

Almindeligheden af denne Fiſk har givet Anledning til, at 

den med Henſyn til Indvoldsorme er bleven hyppigt og omhyg— 

geligt underſogt; hvorfor ogſaa et ikke ringe Antal Arter hos 

den ere fundne. J Tarmekanalen træffes Caryophyllæus muta- 

bilis Rud. og tre Kradſere (Ech. clavæceps Zed., E. Proteus 

Westrb., E. globulosus Rud.); i Bughulen ere fundne en Krad— 

fer (Echinorhynchus tuberosus Zed.), en Traadorm (Filaria 

ovata Zed.), Remormen (Ligula simplicissima R.) og en ube⸗ 

ſtemt Nematoid. Under Ojets Hud forekommer Holostomum 

cuticola Nordm. og paa Gjellerne Diplozoon paradoxum Nordm. 
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Den ftørfte Højde indeholdes omtrent fire urtsmerke. 

Gange i Totallængden, den ftørfte Tykkelſſe noget 

mere end to Gange i den ftørfte Højde, Hovedets 

Længde lidt mere end fem Gange i Totallengden. 

Overkjeben længer end Underkjeben. Svelgten⸗- 

derne Rovtender med glatte Kroner, otte paa hvert 

Svelgben, ſtillede i to Rekker (3 + 5). Langs 

Sidelinien telles gjerne 58 Skjel, fra Sidelinien 

til Rygfinnens forreſte Rand ni, fra Sidelinien 

til Bugfinnernes Rod fem (eller fire). Finnernes 

Straaletal er: 

Rygf. 3; Bryſtf. 1s; Bugf. 9; Gadborf. 50; Halef. 72.) 
(2-3) (16-20) (9-10) (85400 5 

) Det ovenfor ſom det normale opſtillede Straaletal lider kun fjældne 

Undtagelſer. Ved at foretage Telling hos mange Individer, har 

jeg imidlertid hos ganſke enkelte iagttaget ? og 3 i Rygfinnen, ti 

i Bugfinnerne og indtil 20 i Bryſtfinnerne. Derimod er det efter 

Faber, jeg angiver 16 for Bryſtfinnerne og 8 for Gadborfinnen, 

Tal, hvilke han hos unge Individer vil have iagttaget. Efter Ek— 

ſtrom forekommer ogſaa Ir i Gadborfinnen. 
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Schonevelde S. 42: Alandt, Alander? 

— S. 32 Rapen? 

— — — Maguntken? 

Jorgen Zolſt's Fiſkebog S. 23: Ejby-Gedde. 

Pontoppidans Atlas I, 654: Cyprinus Idus. 

— — — — C. Idbarus. 

muͤllers Prodr. n. 436: C. Idus. 

== — 434: C. Idbarus. 

Schlesw. Zolſt. Provinc. Ber. f 1812 S. 43: Aland, Cy- 

prinus Jeses? 

Kuß, Natucb. d. Herzogth. S. 138: der Alant? 

Zofman i Tidsſkr. f. Naturv. II, 376: Ejbye-Gjedde. 

Faber i Tidsſkr. f. Naturv. V, 53: Cypr. Jeses. 

Valenciennes, Hist. des Poiss. XVII, 160: Leuc. Jeses. 

— — — — — 228: Leuc. Idus?? 

Pontoppidans Atlas I, tab. 28 (flet). Bloch, Deutſchlands 

Bilde tab. 62 — Skandinaviens Fiſkar tab. 11 (derefter det 

ovenſtaaende Treſnit). 

Da jeg ikke har været iſtand til, fra Hertugdømmerne at forſkaffe 

mig den Fiſk, ſom paa Schoneveldes Tid var bekjndt under Be— 

nævnelfen Alandt, hvilken den endnu til vore Dage ſynes at have be— 

varet: faa ter jeg juſt ikke med Sikkerhed paaſtaa, at det forſte Citat 

af Schonevelde, ſamt Citaterne af Provinc. Ber. og Kuß beſtemt 

høre herhid. Imidlertid ſkulde jeg dog med Henſyn til Schonevelde 

mene, at de ſparſomme Noticer, han om fin Alandt meddeler, tale me— 

get derfor (cubitalis longitudinis, ubi adolevit — — In Sleia ab 

aquis salsis non abstinet et ct.); idetmindſte ved jeg ingen af vore 

nerſtagende Karpearter, paa hoem disſe Bemerkninger i Forening lade fig an— 

vende. At Artedi (Synon. Piscium pag. 9 n. 15) hendrager Schoneveldes 

Alandt til den nominelle Art: „Cyprinus Sargus dietus“' (dog med Tvivl); 

beroer blot paa den af Schonevelde udtrykte Formodning, at Alandten er 

identiſk med Ges ners Leueiseus sive Alburnus Mugilis fluviatilis prima 

species“. Og det er atter herved, at Valenciennes ledes til den Me— 

ning, at S.'s Alandt er identiſk med Leuciscus Rutilus; en Mening, 

ſom jeg, henholdende mig til, hvad jeg under de foregagende Arter har 

bemerket, ikke kan dele. — Schonevelde's Rape og Maguntken 
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ſom begge ere fra Kieler-Florden, har han rimeligvis ikke ſelv underføgt, 

men erholdt Meddelelſer om dem, ligeſom om andre Fiſke fra ſamme 

Sted, ved en Lege i Kiel, Johannes Brun“); hvoilket, under Forud— 

ſetning af at de here herhid, vilde forklare, at de af Schonevelde, 

ifølge de ſeregne Trivialbenconelſer, ere afhandlede i en ſerſkilt Artikel. 

Den førfte beſkrives ſom en Saltvandsfiſk (aquse salsæ alumnus), der 

i Udſeende meget ligner Karpen men i Smag Braſenen; den har en 

ſortagtig Sidelinie, og bliver tre Kvarter lang eller mere. Den anden, 

ſom ligeledes har ſtor Lighed med Karpen, og af Fiſkerne ved Kieler— 

fjorden derfor ogſaa kaldes ,uægte Karpes, ſkal kun opnage en Sterrelſe 

af to Haandsbreder. At jeg giver Rapen Plads her, er dels fordi det 

af S. om den anførte pasſer ret vel paa Emden, og jeg ikke ellers ved, 

hvor jeg ſkulde henføre den; dels fordi jeg ved Meddelelſe fra Kiel er 

underrettet om, at Emden virkeligt der forekommer, til Ex. i Schwen— 

tinen, og endnu fine Steder i Egnen, til Ex. af Fiſkerne ved Weſten-So, 

kaldes Rape. — Om de uægte Karper eller Maguntken formoder 

jeg, at de blot ere yngre Individer af Emden, men maa overlade den 

nærmere Underſogelſe af Forholdet til Andre. — Linné's Cyprinus 

Idbarus, ſom er optaget af Pontoppidan og Muͤller, grunder fig ri— 

meligvis, efter de ſvenſke Fauniſters ſenere Underſogelſer, blot paa yngre 

Individer af C. Idus, og falder altſaa bort ſom Art“). — Ved hos Valenci— 

ennes at gjennemlaſe Beſkrivelſen over den Fift, han kalder Leüeiseus 

Jeses, og holder for Linnés Cyprinus Jeses, vil man viſtnok ſnart fe fig fuld— 

komment overtydet om, at den er identiſk med nærværende Art. At Fa— 

ber, vildledet af Bloch, der upaatvivleligt forvexlede Jeses og Idus, 

kunde miskjende denne Fiſks linneiſke Benævnelfe, finder hos den billige 

Bedommer let Undſkyldning. Mindre let tilgiver man derimod Valen— 

ciennes med hans ſtore Hjalpemidler og med Wrights udmærkede Af— 

bildning for Oje, at han om den Fife, han beſkriver ſom Leue. Jeses, 

*) Ved Slutningen af fit Skrift (S. 78) omtaler Schonevelde 

den Biſtand, ſom benævnte Lærde har ydet ham. 

*) Pontoppidan fremfætter allerede den Formodning, at Idbarus 

blot er en Varietet af Idus, da hele Forftjællen mellem dem efter 

den linneiſke Diagnoſe indſkrenker fig til en Straale mere eller min— 

dre i Gadborfinnen. 
Wanmarks Siffe, III. 29 
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ter paaftaae, „at ingen nordiſt Fauna omtaler den” (XVII, 169), og at 

den er identiſk med Narrell's Chub eller Leuc. Cephalus (ibid. 160). 

Den flygtigſte Gjennemlesning af Narrell's ingenlunde for vidtløftige 

Beſkrivelſe vilde kunne have bevaret ham for denne Vildfarelſe; thi Nar— 

rell's Chub har 44 Skicl langs Sidelinien, fer ovenfor denne til Ryg— 

finnen og tre nedenfor til Bugfinnens Rod; medens Valenciennes ſelv 

for fin Jeses angiver 55 60 Skjal langs Sidelinien og ſexten i Højden, hvoraf 

ni ovenfor Sidelinjen. — Den Fiſk, han ſenere, efterat have indſkudt Be— 

ſkrivelſen af ſytten andre Arter, fremfører under Benevnelſen Leuc. Idus 

Linn., og ſom man, efter det ſtore Mellemrum, maatte formode temmelig for- 

ſtjellig fra hans Jeses, er imidlertid maaſke, efter hvad jeg formoder, identiſk 

med denne, og altſaa virkeligt tillige identiſk med Cypr. Idus Linn., blot op- 

fattet efter yngre Individer. Naar Valenciennes udhaver ſom betegnende, at 

Hovedet er meget kort, idet det indeholdes fem Gange i Zotallængden, faa viſer 

dette blot Flygtigheden i hans Underſogelſer, efterdi Hovedet ikke hos nogen 

Leueiscus-Art er ſenderligt længer, hos ikke faa kortere. Hans korte 

Beſkrivelſe indeholder imidlertid et Par Omſtendigheder, der kunde vakke 

grundet Tvivl: han angiver ti Skjal ovenfor, ſyv nedenfor Sidelinien, 

og betegner Underkjaben ſom længer end Overkjoben. Ere disſe Angivel— 

fer nøjagtige, faa indrømmer jeg gjærne, at hans Idus er ſom Art for— 

ftjællig fra hans Jeses; men den er da ligeſaa ſikkert forſkjcllig fra den 

linneiſke Idus, ſom hverken har Underkjcben længer end Overkjeæben eller 

et fan ſtort Antal Sjæl, ſom det ovenfor anførte, Og alle hans Hen— 

visninger tabe i faa Tilfælde al Betydning. 

Benævnelfer. Denne Art er rundeligt forſynet med Navne. Paa Fiſke⸗ 

torvet i Kjøbenhavn, hvor den iſcer ſees hyppigt om Efteraaret, 

kaldes den Strandkarpe ſog fjældnere Karpens Horeunge. 

J det ſpdlige og ſpdveſtlige Sjælland benævnes den Emd, 

Remd, Remte, Rymte, Rinte, Runte og Strandſkallez 

i Odenſe Ejby-Gjedde, fordi den fanges i ſtor Mengde i 

Odenſe⸗-Aa ved Landsbyen Ejby n). At den ogſaa er bleven 

>) Jorgen Zolſt, den eldſte danſke Forfatter, hos hvem jeg finder 

denne Fift omtalt, beretter allerede udførligt om dens Fangſt paa 

dette Sted og det deraf foranledigede Navn. 
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kaldet Odenſe-Karpe, fees af Pontoppidans Atlas (, 
656). De tydffe Benevnelſer, Rape og Alandt, ere allerede 

ovenfor anførte; men endnu kan bemerrkes, at den ſidſte af disſe ogſaa, 

efter Pontoppidan, ſynes brugelig i det danſke Slesvig. 

Han anfører næmlig (V, 671 Anm. f) under Doſtrup Sogn: 

„Fiſkeriet er kun lidet af Gjedder, Aborrer, Skaller og Aal— 

ænder,” 

I den almindelige Form og felv i Farverne ligner denne 

Art temmelig meget den foregagende, men adffilles let fra den 

ligeſom fra alle vore andre Skaller, ved de mindre og altſaa tal—⸗ 

rigere Sfjæl. 

Paa Ryggen og Hovedets Overflade har den en mork 

Olivenfarve; Siderne ere ſolvfarvede med Mæsfingffjær, Bugen 

hvidgul. Rygfinnen graa med ſortagtig Rand og hiſt og her 

med noget urent Rødt; Halefinnen omtrent ſom Rygfinnen, 

dog gjærne lidt morkere; Bryſtfinnerne hvidgraa med rødligt 

Skjcer og ſortagtig Rand paa Aderſiden; Bugfinnerne ved Roden 

hvidagtige men iovrigt rode; Gadborfinnen blodrod, ved Roden 

graalig. Pupillen ſorteblaa; Hornhuden danner neermeſt om 

Pupillen en ſmal, orangefarvet Ring, men er iøvrigt foroven 

brunagtig, forneden lyſt mæsfingfarvet med mange morke Prikker. 

Sidelinien fremhæver fig ſom en Rakke graaligtgronne Platter. 

— De angivne Farver gjelde nermeſt for den vorne Fiſt; unge 

Individer ere lyſere. J Parringstiden viſe de Voxne ſmukkere og 

dybere Farver og en meget ftærfere Masſingglands end til an- 

dre Tider; tillige have de Bryſt⸗, Bug⸗ og Gadborfinne af ren 

rod Farve, og mangle den orangefarvede Ring om Pupillen. 

Udmaalinger. 

Totalleengde: A 16“; B 19”; C 121”3+) 

ſterſte Højde (foran Rygfinnen): A 3373 B 52“; C 3445 

Højde over Nakken: A 273“; B 33“; C 13”; 

*) A og C Hanner, B en Hun. 

Beſfkrivelſe. 
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Højde foran Halefinnens Rod: A 1173 B 13“; C 14%; 

ſterſte Tykkelſe (noget foran den førfte Højde): A 14“; B 23% 

C 17/3 

Omkreds, hvor Højden er ſterſt: A 9173 B 1237; C 74“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjallelaagets bageſte Rand: A 3"; 
B 34%; ( 29%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 2“; B 23“; C 20%; 

Overkjobens Fremragning foran Underkjaben: A 13“ 3B 277; C 2"; 

det opſpilede Gabs Højde: A 1“; B 137; C 10%; 

det opſpilede Gabs Brede: A 1“; B 147; C 8775 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 1“; B 13“; C 11%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næfebor: A 64“; B 10%; 
C 5/0; 

ftørfte Gjennemfnit af forreſte Næfebor; A 13775 B 13%; C14%; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næfebor: A “/; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næſebor: A 23“ 3 C 24"; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Naſebore: A 61/7; C 54/7; 

Afſtand fra bageſte Naſebor til Ojehulens forreſte Rand: 43%); 
B 4˙%3 Cc 12%ö 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 93“; B 1%; 
0 7 

Sjehulens Lengdegjennemſnit: A 73“; B 9%; C 7½; 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 62“; B 74/3 0 6; 

Siets Højdegjennemfnit: A 54“/; C 5177; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjallehudens bageſte Rand: 
A 20%); 0 153'"; 

1 fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 8 B 
FIG 5133 

e Lengdeſtrekning: A 183““; B 2“; C 14127; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 29“; B 24%; C 22%; 
Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 417; B 53% 33%; 

Bryſtfinnernes Længde: A 23“; B 37; C 223%; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 8“; C 6"; 

Bugfinnernes Afſtand fra Snudeſpidſen: A 63“; B 83“; C 5”; 

Bugfinnernes Længde: A 23“; B 23“; C 20%; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 74/73 C 5%; 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 23" ; 

O 25%; 



433 

Gadborregionens Længde: A 873 C 54”!; 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 16“; B 237; C 12377; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 23/7; B 217; C 1841/15 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 217; B 24“; 
0 203 %3 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 37/7; B 33% 

C 29%; 
Halefinnens Længde i Midten: A 15“; B 167"; C 13“. 

Formen langſtrakt eller kun af middelmaadig Højde; hos 

Hanner indeholdes den ſtorſte Hojde fire Gange eller lidt mere 

i Totallcengden; hos dregtige Hunner udgjor den over 4 af 

Totalloengden. Tykkelſen er lidt ringere end den halve Højde. 

Ryglinien danner fra Roygfinnen fremefter en ſvag Bue, ſom dog 

over Nakken ſtiger temmelig ſtejlt ned, eller krummer fig ſteerkere; 

fra Rygfinnen bagud lober den jævnt ned, uden at frembringe 

nogen Bue. Ryggen tyk, mod Siderne afrundet. Buglinien 

udgjør fra Spidſen af Underfjæben indtil Gadboret en jævn Bue, 

ſtiger dernceſt op med ſtaerk Skraaning og under en ſtump Vinkel 

indtil et lille Stykke bag Gadborfinnen, og løber derfra omtrent 

vandret indtil Halefinnen. Bugen temmelig bred og flad, ſelv mel⸗ 

lem Bugfinnerne og Gadboret; kun i den Strakning, ſom ind⸗ 

tages af Gadborfinnen, bliver den noget ſkarp. 

Hovedet, ſom indeholdes lidt mere end fem Gange i To⸗ 

tallengden, er kiledannet med jævnt nedſtigende Pandeflade og 

ſterkt opſtigende Underflade. Panden bred, flad, mod Siderne 

noget afrundet; Siderne neſten lodrette, kun konvergerende ube⸗ 

tydeligt fortil. Snuden derfor bred, ſtump, fladt afrundet. 

O ver kjeben meget tydeligt længer og tillige bredere end Un— 

derkjeben; hvilfen derfor, naar Munden er lukket, ganſke op⸗ 

tages i eller omgives af hin. Munden kun i ringe Grad frem- 

ſtydelig; det opſpilede Gabs Højde omtrent lig med 3 af Ho⸗ 

vedets Længde, Mundvigene nage kun hen under Naſeborene, 

Underkjcebens Ledforbindelſe omtrent under Øjets forreſte Rand. 
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Tungen flet ikke adſtilt fra Underfjæben, fladt hvælvet, bagtil 
bredere, med rynket Overflade, Leberne kun lidet udviklede. 

Ne ſeborene, ſom er anbragte flere Gange nærmere Ojehulen 

end Snudeſpidſen, og lidt højere end Øjet, viſe fig næften kun 

ſom et Par; fordi de forreſte ikke blot ſlutte fig tet op til de 

bageſte, men tillige ſkjule disſe med den hudagtige Udvidelſe af deres 

bageſte Rand eller Skillevegen. De forreſte Neſſebore ſtore, 

temmelig regelmesſigt kredsrunde; de bageſte ere endnu ſtorre 

og ovale, men viſe fig, paa Grund af den omtalte Hududvidelſe, 

langſtrakte, ſmalle, krummede eller halvmaanedannede. Øjnene 

noget ovale, dog med ſteerk Tilneermelſe til det Kredsrunde, ikke 

üdfoldende Ojehulerne eller det af Ojeknoglerne begraendſede Rum, 

temmelig ſmaa: hos voxne Individer indeholdes deres Leengde— 

gjennemſnit omtrent fer Gange i Hovedets Længde; hos mindre 

Derimod kun fem Gange. Pandens Brede mellem Øjnene om— 

trent Dobbelt faa ſtor ſom Øjets Gjennemſnit, eller ſtorre. Oje— 

hulens bageſte Rand falder foran Midten af Hovedets Længde. 

— Gjellelaagets s Tilhæftning til Struben finder Sted omtrent 

under Forgjellelaagets bageſte Rand; foroven ftræffer Gjalle⸗ 

ſpalten fig temmelig højt over Ojnenes overſte Rand. Gjæl- 

leſtraalerne meget tynde men brede; de to forſte uregelmees— 

ſigt ſabeldannede, omtrent lige lange. Den forſte opnager fin 

ſtorſte Brede i omtrent J af Længden, indſnores derpaa temme⸗ 

lig ftærft, men udvider fig atter gradevis indtil mod Enden, hvor 

den Danner en fort, paa den nederſte Rand ſpagt ſaugtandet 

Spidſe. Den anden Straale har fin ſtorſte Brede øverft, ind⸗ 

ſnores forſt efter 3 af Længden, og viſer ingen Spor til Saug⸗ 

tagger. Tredie Straale, ſom kun er lidt kortere end anden, 

har Vinkelform; foroven er den meget ſmal, og den opnager ſin 

ſtorſte Brede over Vinkelens Toppunkt; Vinkelens nederſte Ben 

ikke meget kortere end det overſte, af en ſteerkt tilſpidſet Form. 

— Paa den yderfte Gjellebue har jeg i den ydre Ræffe talt 

ti, i den indre femten Forlengelſer; den ydre Ræffeg Forlen⸗ 
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gelſer udmeerke fig ved den færegne, i Enden bredere og ligeſom 

fingeragtigt kloftede Form, medens derimod den indre Rakkes 

danne forte triangulgere Plader. Paa anden Gjeallebue har jeg 

talt femten Forlengelſer i den ydre, ſytten i den indre Rakke; 

paa tredie Bue ſytten i ydre, fjorten i indre Rakke; paa fjerde 

Bue tretten i ydre, ti i indre Rælfe; paa Svælgbenets frie Rand lige- 

ledes ti. Bigjellen tydelig, beftaaende af tretten eller fjorten 

Smaablade. Svelgbenene temmelig flove og ftærfe; deres 

ydre Rand Danner to Vinkler, af hvilke den bageſte dog er min— 

dre tydelig, den forreſte derimod ftærft fremſpringende. Svelg— 

tænderne ſammentrykkede i Retningen forfra bagtil, med tilſpid⸗ 

ſede, indadbojede eller krogdannede Kroner, tildels med Spor til 

Tyggeflader (ifær paa tredie og fjerde i den indre Rekke). Af 

den indre Rakkes Tender er den bageſte den mindſte. 

Rygfinnens Afſtand fra Snudeſpidſen er noget mindre 

end Halvdelen af Totallængden, og den tager fin Begyndelſe tæt 

bag Bugfinnernes Rod. Dens Lengdeſtrakning indeholdes oms 

trent ti Gange i Totallængden (eller omtrent fra 93 til 103 

Gange), og udgjor omtrent 3 af dens egen ſtorſte Højde, hvilken 

atter udgjor mere end Halvdelen, men ikke nager 3, af Kroppens 

ſtorſte Hojde. Forſte Straale rudimenter eller næften ganſke 

ſkjult; anden Straale mange Gange fænger, men dog ikke fuldt 

halv faa lang ſom tredie og fjerde Straale, der ere de leengſte 

og indbyrdes omtrent lige lange; de folgende aftage gradevis, 

faa at den ſidſte omtrent bliver lig med anden, eller lidt kortere 

end Halvdelen af tredie, Fjerde Straale er kun ſpagt kloftet, de 

folgende ftærfere, — Bryſtfinnernes Længde indeholdes mere 

end fer Gange i Totalleengden, og ſtager altſaa temmelig meget 

tilbage for Hovedets Længde, men ſynes dog altid at overgage 4 af 

Totallcengden. Formen omtrent ſom hos Rudſkallen, idet Finnerne 

ved Roden forneden ere ligeſom indſnorede; forſte Straale kun 

ganſke fint kortere end anden og tredie, der ere de lengſte og 

indbyrdes lige lange. De ſidſte Straaler blive meget ſmaa, og 
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ere derfor vanffelige at tælle, Straalerne forgrene fig i Enden 

med Undtagelſe af forſte og ſidſte. Bugfinnerne ere lidt kor⸗ 

tere end Bryſtfinnerne, og indeholdes over ſyv Gange, ſtundom 

endog otte Gange i Totallengden; mellem deres Spidſer og 

Gadboret tælles gjcerne tre Skjcel. Forſte Straale kun hojſt 

ubetydeligt kortere end anden; denne og tredie omtrent ligelange; 

de folgende aftage, dog ſaaledes, at den ſidſte endnu har 4 af 

andens Længde, Straalerne forgrene fig, med Undtagelſe af 

forſte, der paa ſedvanlig Maade ved Roden udvendigt er for⸗ 

ſynet med en lille Stotteſtraale. Det langſtrakte Skjel paa 

Finnernes ydre Side indeholdes noget mere end tre Gange i 

Finnernes Længde, er omtrent tre Gange faa langt ſom bredt, 

og bliver mod Enden temmelig flærft tilſpidſet. Gadboret har 

en temmelig betydelig Sterrelſe, iſer hus Hunnerne, og en ans 

ſelig Tværgrube iagttages bag det, men ingen Papille. Gad— 

borf innen flader ſaavel i Lengdeſtrakning ſom Højde noget 

tilbage for Rygfinnen, hvorimod det indbyrdes Forhold mellem 

Højden og Længden af denne Finne omtrent er det ſamme. Forſte 

Straale er aldeles ſtjult, ſaa at den ikke uden Disſektion kan 

iagttages; anden Straale ikke halvt ſaa lang ſom tredie; denne 

er undertiden den leengſte, undertiden lidt kortere end fjerde og 

femte, der indbyrdes omtrent have lige Længde; de folgende af 

tage gradevis, ſaa at ſidſte omtrent er halvt fan lang ſom tredie. 

Paa Grund af Straalernes noget forffjællige Retning (: den 

forſtjcellige Skraaning de danne mod Buglinien) rage de to ſidſte 

med deres Spidſer lidt op over de to nermeſt foregagende, og 

Finnen fager Derved, ifær naar den er mere eller mindre ſam⸗ 

menfoldet, ÜUdſeende af at være indſkaaren forneden; men ved 

en nærmere Underſogelſe vil man finde, at de ſidſte Straaler 

dog i Virkeligheden ere kortere end de foregaaende, ligeſom ogſaa 

Indſtjcringen aldeles forſvinder, naar Finnen udſpendes ſteerkt. 

Halefinnens Beſkaffenhed er omtrent ſom hos de foregagende 

Skaller. — 
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Sidelinien krummer fig i Begyndelſen ftærft ned, og 

følger derpaa, ſtjondt juſt ikke ganſke nøjagtigt, Bugliniens Ret⸗ 

ning; fra Gadborfinnen bliver den næften vandret; dens Afſtand 

fra Rygfinnens forreſte Rand er omtrent dobbelt fan ſtor ſom 

Afſtanden fra Bugfinnernes Rod. 
Skjellene have en anſelig Storrelſe, hvorvel de ere mins 

dre end hos vore øvrige Skaller: hos et Individ af nitten Tom⸗ 

mers Længde vare De ſtorſte næften ni Linier lange og Højden 

kun ubetydeligt ringere end Længden. Langs Sidelinien tælles 

allerofteſt 58 Skjel; dog har jeg hos adſtillige Individer iagtta⸗ 

get indtil 62, og paa den andre Side ffal Tallet ſtundom ſynke 

til 56 eller endog 55. Fra Sidelinien til Rygfinnens forreſte Rand 

tælles ni Skjel, og fra Sidelinien til Bugfinnernes Rod i Res 

gelen fem. Af Form ere Skjellene kvadratiſke med de to bageſte 

Vinkler afrundede; eller, om man heller vil, bredt-halvmaanedan⸗ 

nede; de koncentriſte Striber ſerdeles fine og Inddelingen af 

Skjellet i fire Felt meget tydelig; den forreſte Vifte indtager en 

meget ſtorre Lengdeſtrekning end den bageſte, og viſer kun fire 

eller fem brede Vifteſtraaler, af hvilke de to eller tre mellemſte 

danne bolgeformige Fremragninger paa Skjellets forreſte Rand; 

men uafhængigt af Vifteſtraalerne viſe fig en halv Snes (ſtun⸗ 

dom ogſaa flere) ſteerkt fremtrædende Striber paa denne Del. 

Den bageſte Vifte beſtager af omtrent en Snes ſmaa, noget uty⸗ 

delige Vifteſtraaler, og har desuden fem eller ſex tydelige, diver⸗ 

gerende Lengdeſtriber. Sideliniens Slimkanaler ere ganſke, eller 

neſten ganſte, indſkrenkede til den bageſte Vifte, og indtage 

næppe 3, tildels endog kun + af Skjellenes Længde. 

Mellemkjeebebenene tynde og ſvage, mod Siderne ſteerkt 

tilſpidſede, med den opſtigende Del meget lidt udviklet. Overs 

kjebebenene omtrent af lige Længde med Mellemkjebebenene, 

for ſtorſte Delen ſtjulte af det forſte Ojeben; deres ſtorſte Brede 

lidt mindre end deres halve Længde; den overſte Apofyſe lang 

men tynd; Udvidelſen paa Midten af den bageſte Rand temme⸗ 

Rnoglebyg⸗ 
ning. 
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lig ſterkt tilſpidſet. — Forreſte Ojeben af omtrent lige Stor— 

relſe med Ojet, tydeligt femkantet, med Vinklerne for ſtorſte De— 

len ſkarpt betegnede; andet og tredie Ojeben af mere end almin— 

deligt tynd og langſtrakt Form, ifær det andet; fjerde Ojeben, 

der danner Ojehulens bageſte Rand, af lige Storrelſe med forſte 

og omtrent af ſamme Form, eller tydeligt femkantet. — For— 

gjellelaaget vinkeldannet, dog med afrundet Hjørne; Vin— 

kelens øverfte Ben forholdsvis meget langſtrakt, ſmalt, tilſpidſet; 

tre ÜUdforingsgange for Slimkanalen findes paa det overſte Ben, 

en paa Hjørnet og fire paa det nederſte Ben; dog ere disſe ſidſte 

fan ſmaa og utydelige, at de kun med Vanfſkelighed iagttages. 

Gjellelaagsſtykket, hvis forreſte Rand overſt viſer et dybt, 

vinkeldannet Udſnit, bliver foroven meget ſmalt; dets overſte Rand 

har ikke den nederſtes halve Længde, og Formen kan derfor ſam— 

menlignes med en Triangel, hvis Toppunkt er ſtraat affkaaret 

(i Retningen bag og ned). Undergjellelaaget af fort og 

bred Sabelform. Mellemgjellelaaget kortere og bredere 

end Undergjellelaaget, uregelmasſigt triangulgert, med bugtede 

eller bolgedannede Rande. Hjerneſkallen flad og glat, af 

middelmaadig Brede (dens ſtorſte Brede udgjor henimod 3 af 

dens Længde), med dybt Udfnit i Plougſkjcerbenet og med temmelig 

lille og fvag Kam paa Nakkebenet. Overſkulderbladet lille, 

ſvagt bojet, foroven meget ſpidſt eller dolkdannet, forneden lidt 

udvidet eller pladeagtigt og gjennemboret af en Sltimkanal. 

Skulderbladet betydeligt ſtorre end Overſkulderbladet, overſt 

lidt tilſpidſet, i den ſtorſte Strekning liniedannet, paa den ydre 

Side med en Lengderende, paa den indre baadformigt hvælvet. 

Den ravnenebdannede Fortſettelſe fort, tynd, dolk— 

dannet, krum. O verarmknoglen tydeligt vinkeldannet, noget 

udvidet bagtil, Ryghvirvlernes Antal 45, af hvilke 24 

tilhøre Bughulen, 21 Halen. Jeg har talt 21 Par Ribben; 

de to eller tre ſidſte Par ere imidlertid temmelig ſmaa. Rygfinnen ſtot⸗ 

ter fig til ni Hvirvler, fra femtende til 23de (begge inkluſive); 
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Gadborfinnen kun til ſyv. Den ſidſte Halehvirvel har en temme⸗ 

lig ſteerkt udviklet Kjol paa hver Side forneden. 

Bughuden perlemoderfarvet. Bug hulens Længde overs e 

gaaer lidt 1 af Totallcengden. Leveren ſtor, delt i tre lange 

og tynde Lapper; Galdebleren af Middelſtorrelſe. Maven 

har tykke Vægge, men er forholdsvis temmelig lille og ikke af 

meget betydeligere Gjennemſnit end Tarmen, fra hvilken den ikke 

adſtilles ved nogen Indſnoring. Hos et Individ af ſytten Toms 

mers Længde fandt jeg Maven 24 Tomme lang og af 3 Tom⸗ 

mes Gjennemſnit. Tarmen danner pan ſedvanlig Maade to 

Bugtninger. Deng Længde i Forening med Maven og Spiſe— 

røret overgager lidt Fiſkens Totallgengde. Milten temmelig flad 

og baandformig; dens Længde omtrent 3 eller 4 af Totallængs 

den. Svommebleren naaer gjennem hele Bughulens Længde; 

dens bageſte Afdeling er dobbelt faa lang ſom den forreſte. 

Sedkirtlerne ſtrekke fig ligeledes gjennem hele Bughulen, 

eller have mere end 1 af Fiſkens Længde, og det Samme er Tilb 

fældet med Rognſeekkene. 

Det forekommer mig rimeligt, at der, efter en grundigere ufarter. 

og mere udſtrakt Underſogelſe og Sammenligning af denne Art 

fra forffjællige Lokaliteter, vil kunne efterviſes flere Afarter af 

den, ifær med Henſyn til Stkjellenes afvexlende Talrighed. 

Leuciscus neglectus Selys “*), der karakteriſeres ved en lidt mere 

langſtrakt Form, ved 55 Sfjæl langs Sidelinien o. ſ. v., ſynes, efter 

min Mening, ikke at være andet end en Afendring af Emden. 

Paa det kjobenhavnſke Fiſketorv fees Em den fædvanligft af Sterrelſe. 

tolv til atten Tommers Længde; dog nager den ogſaa en Alen. 

Individer af ſexten til ſytten Tommer veje gjeerne halvandet til to 

Pund; et Individ pag nitten Tommer vejede halofjerde Pund; 

de, ſom holde en Alen, ſtulle veje fer Pund og derover. 

Üdſtrekningen af denne Art falder maaſte i Oſt og Veſt sorekommen. 

) Faune belge pag. 208. 
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mellem Bajkal Søen og det nordlige Frankrig, i Nord og Syd 

omtrent mellem Lapmarken (Kareſuando) og Donau. Yarrell's 

Leuc. Idus forekommer mig ikke at høre herhid, og Arten altſaa 

ikke endnu at vere truffen i England. 

Hos os treffes Emden ſaavel i. færfft Vand, ifær i 

ſtorre Indſoer, ſom i brakt Band i Fjordene. Dog har jeg ikke 

hidtil kunnet forfølge dens Forekommen udenfor Sjælland, Fyen 

og Hertugdommerne“). J Ipdland har jeg ikke erholdt den fra 

de Steder, hvor jeg ſnareſt ventede at mode den, til Ex. Ran⸗ 

dersfjorden, Skanderborg So o. ſ. v. De vigtigſte ſikkre Steder for 

dens Forekommen i det egentlige Danmark ere Odenſe-Fjord, Bilſo og 

Halſkov⸗Vejle ved Korſor, Shjælfførs Nor, Karebeek⸗Fjorden og 

Preſto⸗Bugten. Ogſaa ved Kjoge fanges den, og om Foraaret 

(i April) træffes. den regelmasſigt, ſtjondt ikke hyppigt, ved 

Strandmollen. 

Vinteren tilbringer Emden i Dybet, men tidligt om For⸗ 

aaret ſtiger den op til Kyſterne. Efter Legningen træffer den 

ſig atter tilbage; dog ſaaledes, at de Angre, naar Vejret er 

gunſtigt, fees pan grunde, gresbevoxede Steder, medens de Wl— 

dre Derimod holde fig pan dybere Vand, og kun i ſtille Aftener 

komme op i Vandſkorpen. Om Efteraaret træffes den atter for 

en Tid ved de ſamme Kyſter, ſom den om Foraaret har beſogt. 

Den er temmelig ſejgliver, og kan længe holdes levende i Hytte⸗ 

fade. 

Neringen beſtaaer tildels i Plantefode, tildels i Inſekter, 

Orme, Bloddyr og Krebsdyr; meget ſjeeldent i Smaafiſke. 

*) Namlig under Forudſœetning af, at Alandten er identiſk med Leu- 

ciscus Idus, hvad jeg ikke ved Autopſi har kunnet afgjere. Efter 

Meddelelſe af Boie gaaer Alandten i Juni op i Wilſter-Aa og 

derfra i de mindſte Bekke. Og det er rimeligvis den ſamme Fiſk, 

ſom, ligeledes efter Boie, fra Kielerfjorden gaaer op i den nedre og øvre 

Schwentine, uagtet B. rigtignok troer den forſkjellig fra ferſtomtalte. 
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Legetiden indtræffer i Slutningen af Marts og i April, til Sorplantning. 

hvilken Tid Emden i ſtore Stimer ſtiger op i Aamundingerne, og 

iſer ſoger ſaadanne Steder, hvor der er ſterk Strom, til Ex. 

ved Vandmoller. Faber beretter ſaaledes: „paa denne Tid indfin⸗ 

der den fig i ſaadan Mængde ved Landsbyen Ejby og ved den 

tetved liggende Molle, at den kan oſes op med Oſer og tages i 

Molledammen med Henderne n).“ Hannerne, ſom ankomme 

nogle Dage for Hunnerne, viſe pan Skjellenes bageſte Rand en 

Rake vortedannede Tagger med morke Spidſer, og deres Bryſtfinner 

blive til denne Tin paa Underfladen hvasſe. Hunnerne udmeeke 

fig Derimod ved en mere buet og nedhængende Bug, ved mere ned⸗ 

bejet Sidelinie og ved fremſtaaende Gadbor. Naar Hunnerne 

ere ankomne, begynder Legningen, med mindre ugunſtigt Vejr 

ſkulde forſinke den, og vedvarer gjcerne, under megen Larm og 

Pladſken i Bandet, tre Dogn. Paa Vandringerne til Legeplads 

ſerne viſer Emden flor Uforſagthed og Udholdenhed; den ſkal 

endog efter Ekſtrom, naar den møder Forhindringer, ſpringe 

over disſe ligeſom Laxen, og naar den finder Bandet for lavt, 

til at den kan ſvomme paa Bugen, da lægge fig paa Siden, og 

ſaaledes ffyde fig frem. Rognkornene, ſom afſcettes paa Bands 

planter, Stene o. ſ. v., ere meget ſmaa, af gulagtig Farve; 

de udklakkes, efter Vejrliget, i Løbet af fjorten Dage til en Maas 

ned. Ungelen har mod Slutningen af Auguſt naget et Par 
Tommers Længde, og ſoger da i Skarer fra Grundene ud paa 
dybere Vand. 

Emden forekommer mig at være en ikke ganſke forkaſtelig Anvendelſe. 
Fiſt, iſer i Slutningen af Eftergaret og om Vinteren „da den 
er meget fed. Imidlertid ringeagtes den af Mange, fordi Kjo⸗ 
det er blødt og fuldt af Ben. Faber fortæller, at den i Odenſe 
ſelges til 1 Skl. Stykket, og at ſelve Byens Fattige ſlaa Vrag 
paa den, indtil Noden lerer dem at tage tiltakke. J! Kjøbenhavn, 

+) Tidsſrrift for Naturvidenſkaberne V, 56. 
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hvor den fælges pundevis (i de ſenere Aar almindeligt til en Pris 

af 6 Skl. pr. Pund), ffal den ifær finde Afſcetning blandt Søder. 

Paa de Steder, hvor den fanges i Mængde, og hvor Affætning 

mangler, torres ſtundom en Del af Fiſtere og Bonder; men paa 

Grund af fin Fedme, bliver den let harſk; ogſaa røges den uns 

dertiden, og fkal ſaaledes afgive en ret god Spiſe. Saltet 

og ſpeget ſiges den at have megen Lighed med Lax baade i Ud⸗ 

ſeende og Smag. 

Af Indvoldsorme ere fundne i dens Tarmekanal: Tricho- 
soma tomentosum Duj., Ascaris cuneiformis Zed., Echinorhyn- 

chus nodulosus Schrk., Aspidogaster limacoides Dies., en ube⸗ 

ſtemt Monostoma og en ubeſtemt Tænia; under Ojets Hud 

træffeg Holostomum cuticola Nordm.; paa Gjellerne har 
jeg taget Diplozoon paradoxum i rigeligt Antal. — Om de to 

Snyltekraebs, Lamproglene pulchella Nordm. og Tracheliastes 

polycolpus Nordm., der angives ſom fundne paa Leuc. Jeses, 

ikke ſnarere tilhøre den her beſkrevne Art, kan jeg ikke afgjore. 

Paa Individer af vor Emd har jeg ikke hidtil kunnet opdage dem. 
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980e Art. Dobelen (Leuciscus Dobula Linn. ). 

Den ſtorſte Hojde indeholdes omtrent 43 Gange i urtsmerke. 

Totalleengden, den ſtorſteTykkelſe omtrent to Gange 

i den ſtorſteHojde; Hovedets Lengde er omtrent lig 

med den ſtorſte Højde. Munden opſtigende, med 

næften ligelange Kjæber og med O verkjeben frem⸗ 

ragende foran Snudeſpidſen. Svelgtenderne ere 

Rovtender, ſyv paa hvert Svelgben, ſtillede i to 

Ræffer (2 + 5). Ojets Lengdegjennemſnit, hos 

voxne Individer kjendeligt kortere end Snudens 

Længde, indeholdes over fem Gange i Hovedets 

Længde og over to Gange i Pandens Brede mel— 

lem Ojnene. Snuden meget bred og flad. Neſe⸗ 

borenes Skilleveg med en temmelig ſtor Hududvi— 

delſe, ſom dekker ſaavel det forreſte ſom det bages 

ſte Neſebor. Langs Sidelinien tælles omtrent 45 

Skjel, ſyv eller otte fra Sidelinien til Ryg finnens 

forreſte Rand, fire fra Sidelinien til Bugfinner⸗ 

nes Rod. Finnernes Straaletal er 

*) Da ingen nordiſke Benanelſer for denne Art ere bekjendte, har jeg 

laant den tydſke Trivialbencvnelſe, hvorefter den ſyſtematiſke er 

dannet. 
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Schonevelde, S. 30: Hasſele vel Heßling? 

Pontoppidans Atlas I, 654: Cyprinus Dobula? 

muͤllers Prodr. n. 432: C. Dobula? 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 138: der Döbel? 

Bloch, die Fiſche Deutſchlands tab. 5 (unejagtig iſer hvad Skjel⸗ 

lenes Antal angaaer). Traſnittet ovenfor efter Originalteg⸗ 

ning. 

Artedi antager det for afgjort (Synon. Pisc. p. 10 n. 17), at 

Schoneveldes Capito minor eller Zeßling er identiſt med den Fi, 

ſom Linné benevnede Cyprinus Dobula. Ifelge deraf har Pontoppidan 

optaget C. Dobula med Schoneveldes to Trivialbencvnelſer, og af ſamme 

Forfatter tilføjet, at den findes de fleſte Steder i Holſten. Müller har 

udftrevet Pontoppidan, og efter Sadvane fordrejet et af hans Trivial⸗ 

navne, eller af Zesſele gjort Zes-Sele ““). — Underſoges det nærmere, 

hvorpaa Artedi ftøtter fin Udtydning af Schoneveldes Zæœsling: da 

bliver det tydeligt, at det ikke er paa Schoneveldes Beſkrivelſe; thi 

denne indſkrenker fig til Ordene komnibus partibus respondet majori» 

(Capitoni), og derſom man vilde lægge nøgen ſtor Bægt paa disſe Ord, 

*) Den ovenopſtillede Norm ſynes at forekomme meget konſtant. Idet— 

mindſte har jeg hos omtrent en halb Snes Exemplarer af for⸗ 

ffjællig Storrelſe ingen Afvigelſer iagttaget, og disſe ere derfor til— 

fojede efter Zeckel. 

*) At dette er en Fordrejning, ikke en Berigtigelſe, fremgager deraf, 

at Gesner (Paralip. p. 1259) forklarer Sasſele ſom et Formind⸗ 

ſtelſesord af Zaſe, og gjengiver Navnet paa Latin ved Lepuscu- 

lus. Jorgen Solſt overſetter det ved Zare og Sarefiſk, og 

mener, at det er tillagt Fiſken formedelſt dens „drabelige Geſpindig— 

hebr, Muͤller, ſom med Henſyn til denne Artikel ſenere har gjen— 

nemgaaet Schonevelde, vil i fine Addenda pag. 279 forene S.“s 

Capito major eller Rape med Capito minor eller Zeslingen; 

hvad jeg maa anſe for urigtigt, naar den ſidſte beſtemmes ſom L. Dobula. 
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kunde Capito minor ingenlunde være C. Dobula Linn., efterdi Scho— 

nevelde karakteriſerer fin Capito major ved ainferius rostrum supe- 

riori longiusb. Det er altſaa blot Henvisningen til Gesner — «diserip— 

tio plenior in paralipomenis Gesneri videatur» — der kan have beſtemt 

Artedi. Om nu de anførte Autoriteter kunne anſees for tilſtrœkkelige, 

til at vindicere Leue. Dobula for vor Fauna, vil, under Antagelſe af at 

Gesners Sesling er identiſt med Cypr. Dobula Linn, bero paa 

Indrommelſen af, at den gesnerſke Beſkrivelſe er af den Natur, at Scho— 

nevelde deri med Sikkerhed kunde gienkjende den holſtenſee Hesling: 
en Indrommelſe, hvis Gyldighed det viſtnok, uden for vidt dreven Skep— 

ticisme, turde væve tilladt at betvivle”). — Hverken fra det egentlige 

Danmark eller fra Hertugdømmerne beſidder jeg Exemplarer af nerve— 

rende Art“), og Trivialnavnet Sæœsling ſynes ikke længer at være me— 

get bekjendt i Holſten, uagtet Fiſken betegnes ſom almindelig af Scho— 

nevelde. Imidlertid bor anføres, at Leue. Dobula, efter en ſfriftlig 

Meddelelſe af F Boie i Kiel, ſkal forekomme ved Endrupholm (Skads— 

perred, Ribe Amt). Denne Meddelelſe ftøtter fig maaſke næppe paa 

Autopſi, men kun paa mundtlige Efterretninger, indhentede under et Ophold paa 

) Det kan bemærkes, at hvad Valenciennes (Hist. des Poiss. 

XVII, 179), i Anledning af nærværende Arts Fremſtilling hos 

Schonevelde, anfører, er ganſke urigtigt, Da han fremſatter Ens 

keltheder, ſom ikke findes hos S., maa jeg formode, at han enten 

citerer denne Forfatter paa anden Haand, eller maaſke har forvexlet 

ham med en anden ichthyologiſk Skribent. 

**) J Efteraaret 1834 erholdt jeg vel paa det hamborgſke Fiſketoro, 

under Bencvnelſen Dobler, en Fifk, ſom jeg troede at maatte antage 

for Cyprinus Dobula Linn. Men, da jeg ikke længer er i Be— 

ſiddelſe af denne, og da den Beſkrivelſe, jeg efter det friſke 

Erewplar udkaſtede, itke er udtømmende nok: vover jeg ikke at 

udgive Beſtemmelſen ſom aldeles ſikker; iſer da Formen, efter mine 

Optegnelſer, var mere langſtrakt, end jeg hos noget ſenere under— 

ſogt Individ har fundet den (Totallengden 7 / Tommer, Højden foran 

Rygfinnen 1½ Tomme). Jeg har altſaa heller ingen fuldkommen 

Sikkerhed for, at nærværende Art forekommer i den nederſte Del 

af Elben og dens tributkre Stremme. 

Danmarks Siſke. III. 30 



Beffrivelfe. 

466 

Endrupholm, og er maaſke at betragte ſom en Tradition fra T. R. 

Teilmann's“) Tid. J ethvert Tilfelde bliver det nærmere at afgjere, 

hvorvidt Artsbeſtemmelſen er rigtig. — At det efter disſe Oplysninger 

endnu maa holdes for meget tvivlſomt, om Leuc. Dobula kan henregnes 

til den danſke Fauna, behøver jeg næppe at fremhave. 

Det tykke Hoved, den brede og flade Snude og den foran 

Snudeſpidſen lidt fremragende Overkjebe ſynes mig det meſt 

Betegnende i denne Skallearts Mere. 

Ryggen er ſtaalblaa; Siderne ſolvfarvede, dog med en 

ſorteblaa eller mork Tveerſtribe mod Roden af hvert Skjal; Bu— 

gen hvid. Ryg- og Halefinnen falde i det Sorteblaa, men viſe 

rode Skatteringer; de øvrige Finner ere rode, ifær Gadborfinnen. 

Pupillen morkeblaa, Hornhuden ſolspfarvet. 

Udmaalinger.“ ) 

Totallengde: A 13”; B 9½; C 5½““ ; 

ftørfte Højde (foran Rygfinnen): A 2/57; B 2%“; C 14377; 

ſtorſte Tykkelſe (over Gjellelaagsſtykket): A 18 ½““; B 1272/75 

CSE 

Omkredſen, hvor Højden er ſtorſt: A 7“; B 5%; C 35”; 

Hojde over Nakken: A 23““/; B 15%“; C 9½“¼,; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 14“; B 10½“/; C 6,7; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Giellelaagets bageſte Rand: A 23/4"; 

B 24 ½““; C 14/4; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 23“ 3 B 167; C 10¼ %; 

Overkjcebens Fremragning foran Underkjaben: A ½““; BO; CY475 

det opſpilede Gabs Højde: A 13““/; B 9! ; C6 ½ %; 

det opſpilede Gabs Brede: A 10“; B 7273 C 4½½,; 

Underkjcbens Lengde til Ledforbindelſen: A 13% B 9¼ů %; 
88 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Naſebor: A 7“ B 42/3; 

) Den allerede i det Foregaaende omtalte Ejer af Endrupholm, der 

har meddelt Pontoppidan mange Efterretninger, 

*) Udmaalingerne ere, ligeſom Beſkrivelſen, efter Exemplarer fra 

Donau. 
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ftørfte Gjennemfnit af forreſte Næfebor: A 1% B 1%; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næœſebor: A ½““/ ; B ½%t; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Nœſebor: A 2“; B 17/8"; 

indbyrdes Afſtand imellem de bageſte Naſebore: A 8“; B 6%, ; 
8 „ 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Ojehulens Rand: A 2“; B 1/ /] 
Cl 176 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 10%; B 
74200; 0 4 ½¼ %.; 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 5¼ ( ; B 42775; C 3½%%,; 

Øjets Heojdegjennemſnit: A 5 ¼ “““ ; B 4“; C 3%¼; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 14“ B 9%¾““/; C 52"; 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 4A 8%; 

B S ane s; 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjellelaagets "Bagere Rand: 

A 818%; B 12½% ; CS, 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: Å 6¼/3 
B 4½%/; C 2 77; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 13“ B 9½“// ; C 5%; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 19½ “//; B 16 ½“ “; C 10/3"; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 3%“; B 29½½ “//; 

C 1877277; 

Bryſtfinnernes Længde: A 1977; B 13/27; C 10747; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 677; B 4/47; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 5½“/3 B49 72/1; 

GMA!" > 

Bugfinnernes Længde: A 18%; B 14¼½%% ; C 88/0 ; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 5ÿ % B4½½%; 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 26% ; 

B 18%; C 10% ; 

Gadborregionens Længde: A 4½““; B 3 ½ “/; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 13“ B 9/7; C 5%; 

Gadborfinnens ſterſte Højde: A 17/27; B 13%; C 8, 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 27; B 15%; 

08 ＋¼˙3 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 27/7; B 21½% z 

G 

Halefinnens Længde i Midten: A 15“; B 12“; C 8”. 

30" 
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Hovedet er af en meget tyk og plump Form og lidt ſtorre 

end hos de foregagende Skallearter, da dets Længde indtager mere 

end ½ af Totallængden. J Gjennemſnit kan vel faftfættes, at 

det udgjor af Totallcengden, eller indeholdes 4½ Gange i 

denne; ſtjondt det frembyder ſmaa Afvigelſer til begge Sider fra 

Dette Forhold. Naar den ſterkt opſtigende Mund er lukket, 

have begge Kjæber omtrent lige Længde, eller Overkjcben rager 

mere eller mindre tydeligt frem over Underfjæben; thi bette For— 

hold viſer lidt individuel Aſvexling. Men det er faa langt fra, 

at Snuden atter rager frem over Overkjeben, at det modſatte 

Forhold med Rette kan ſiges at finde Sted. Snuden udmer⸗ 

ker ſig ved ſin Brede, og er tillige meget flad og ſtump. Det 

opſpilede Gabs Højde udgjor noget mere end af Hovedets Længde. 

Neſeborene meget ſtore, iſer det bageſte; Gjennemſnittet af 

begge Neſeborene fra det forreſtes forreſte Rand til det bageſtes 

bageſte Rand er ſtorre end Afſtanden fra det bageſte til jet. 

Den tynde Skilleveg mellem Neſeborene udvider fig ſaaledes 

foroven og forneden, at, medens den øverfte Udvidelſe dæffer det 

bageſte Neſebor, det forreſte Derimod lukkes af den nederſte ÜUd— 

videlfe. Øjnene ſmaa, hos vorne Individer ikke udgjorende 

ſonderligt mere end / af Hovedets Længde. Panden mellem 

Øjnene mere bred og flad end hos de foregaaende Sklallearter. 

Gjelleſtraalerne forholdsvis noget bredere end hos føres 

gaaende Art og mindre bøjede foroven; den førfte mindre ftærft 

indfnøret paa Midten, men derimod i den overſte Ende tyndere 

og ſpidſere; den anden neſten ganffe uden kjendelig Indſnoring; 

den tredie endelig, ſom maaſke næppe kan kaldes tydeligt vinkel⸗ 

dannet, er ſmallere foroven, meget bredere pan Midten, ftærfere 

tilſpidſet bagtil. Forlengelſerne paa Gjællebuernes Mund— 

five meget forte ; i den forſte Gjællebues ydre Reekke har jeg talt ti, i den 

indre tretten; paa den anden fjorten Forleengelſer i begge Rakker; paa 

den tredie tretten i den ydre, tolv i den indre Rakke; paa den fjerde 

tolv i den ydre, otte i den indre; paa Svalgbenets frie Rand 
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ligeledes otte. Bigjællen tydeligt fremtrædende, beftaaende af 

ti Traade. J Formen af Svalgben og Svælgtænder fremmer 

nærværende Art ſeerdeles nær overens med Emden, kun at den 

ydre Rakke her har en Tand færre, og at Tænderne ſynes lidt 

mere langſtrakte og tynde. 

Kroppens Form er mere langſtrakt end hos de foregagende 

Skaller, idet dens ſtorſte Højde altid indeholdes over fire Gange 

i Totallcengden (ſeedvanligt 4 Gange), og omtrent er lig med 

Hovedets Længde, Men Derimod er Tykkelſen ſtorre, Ryggen 

mere bred og flad (ifær fra Nakken til over Bryſtfinnernes Spidſe), 

og Bugen ligeledes temmelig bredt afrundet og uden Kjol mellem 

Bugfinnerne og Gadboret. Den ſtorſte Tykkelſe falder almindeligt over 

Gjellelaagsſtͤkkerne. Rygfinn en fort og høj, idet dens Længde 

omtrent udgjor ¼9½ af Totallængden, og Højden gjeerne overgaaer 

Længden med mere end Halvdelen. Bryſtfinnerne korte, al— 

tid betydeligt kortere end Hovedet, dog ifær hos ſtorre Individer, 

hos hvilke deres Længde kun udgjor 7 af Totallængden. Bug— 

finnerne omtrent af lige Længde med Bryſtfinnerne, af tem⸗ 

melig bred og plump Form. Deres Spidſer adſkilles ved to eller 

tre Sfjæl fra Gadboret. Gadborfinnen har omtrent lige 

Længde med Rygfinnen, men er kjendeligt lavere. Halefinnen 

er kortere end Hovedet og meget mindre dybt kloftet end ſedvan— 

ligt hos Karperne; den udmeerkr fig ved et ſterre Antal Støttes 

ſtraaler end hos de foregagende Skaller. 

Sidelinien er, ſom ſedvanligt, nedbojet i Forhold til Bugs 

linien. Skjellene ſtage i Storrelſe omtrent midt imellem 

Emdens og Rudſkallensß; langs Sidelinien har jeg oſteſt talt 

46, ſjeldnere kun 45; ovenfor Sidelinien til Rygfinnens forreſte 

Rand fyv eller ſtundom otte; nedenfor Sidelinien til Bugfinner— 

nes Rod altid fire. Skjellenes Form omtrent den ſedvanlige; 

paa begge Vifter blive de egentlige Vifteſtraaler utydelige, eller 

falde paa den bageſte vel endog tildels ſammen med Suturerne; 

paa den forreſte Vifte tælles omtrent tolv til tyve Suturer (of— 
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teſt det forſte Tal), paa den bageſte fem til ti. Talrigheden af 

disſe Striber kan betragtes ſom karakteriſtiſt for Arten, og er 

temmelig ftærft iojnefaldende. Slimkanalerne paa Sideliniens 

Skjcel indtage omtrent / af Skjellenes Længde, eller mere, 

og ere omtrent anbragte paa Midten af disſe. 

Mellemkjebebenet omtrent af Form ſom hos fore— 

gaagende Art. Overkjebebenet Derimod ſmallere, med den 

bageſte Rands Udvidelſe langt mindre tilſpidſet og udtrukket. Forſte 

Ojeben lidt mindre end Øjet og meget mindre end fjerde Ojeben, af 

ſtorre Længde end Højde, og af femkantet Form, dog utydeligt og 

uregelmeesſigt. Fjerde Ojeben firkantet, med den bageſte Rand 

dannende en Bue. Forgjellelaagets Slimkanal meget ſtor, 

med otte meget tydelige Üdforingskanaler langs den bageſte-nederſte 

Rand (to bagtil, to pan Hjørnet og fire forneden). Gjellelaags— 

ſtykket med ſtore og tydelige Forgreninger paa den overſte 

Halvdel; dets nederſte Rand ikke dobbelt ſaa lang ſom den overſte. 

Undergjellelaaget forholdsvis kortere og bredere end hos 

Emden. Mellemgjellelaaget derimod mere langſtrakt og 

ſmalt, idet den overſte-bageſte Vinkel træder mindre ftærft frem. 

Overſkulderbladet og Skulderbladet noget bredere og 

fladere end hos Emden, hint med kortere Spidſe og med ſtorre 

Slimkanal. Plougſkjerbenet langt mindre dybt indſtaaret 

fortil. Hvirvlernes Antal 44, af hvilke 24 tilhøre Bugs 

hulen, tyve Halen. Jeg har kun iagttaget nitten Par Ribben. 

Rygfinnen ſtrakker fig fra fjortende til toogtyvende Hvirvel, og 

ſtotter fig til ti Interſpinalben. 

Indree Bys⸗ Bug hudens Perlemoderfarve har en temmelig ſteerrk Til 

ing. Blanding af forte Prikker og Stænf. I den indre Bygning har 
jeg iovrigt intet for Arten ret Betegnende kunnet iagttage. 

Afarter. Afarter af Dobelen ere mig ikke bekjendte; men derimod 

flere Monſtroſiteter. 

Sterrelſe. Den nager en Storrelſe af en til halvanden Fod, en Vægt 

af et Pund eller noget mere. 
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Derſom man tor ſtole paa Angivelſernes Rigtighed hos de Sorefommen. 

forſtjcellige Forfattere, kan Dobelen forfølges fra Floderne ved Moos 

gorod til det ſydlige England, fra Genferſoen til det nordlige 

Tydſkland. Om Uſikkerheden af dens Forekommen hos os har 

jeg ovenfor yttret mig. Paa den fkandinaviſke Halvø ſynes den 

ikke at træffes; thi efter ſenere Underſogelſer antages den Fiſt, ſom 

Nilsſon i fin Prodromus anfører under Navnet Leue. Dobula, 
for identiſtk med Leue. Cephalus Linn. 

J Levemaade og Naring ſtemmer denne Art omtrent med 

de nerſtagende Skalle-Arter; men den ſkal være mindre fejglivet, 

ikke trives uden i rent Band med Sand- eller Mergelbund, ikke kunne 

taale Sommerens Hede, hvorfor den i Vande, ſom ere min— 

dre dybe, let omkommer om Sommeren i vedholdende varmt 

Vejr: Omſtendigheder, der forklare dens Indſkrenkning indenfor 

ſnevrere Grendſer og dens Sjeldenhed paa fine Steder. 

Forplantningen ſkal foregage fra Midten af Marts til Mid- Sorplantning. 

ten af Maj, men Frugtbarheden er ikke ſaa ſtor ſom hos mange 

andre Karpearter. Hos en Dobel paa ni Lod vejede Rognſek— 

kene, efter Bloch, 1 Lod, og indeholdt omtrent 26,500 Rogn— 

korn. 

Levemaade 
og 

Nering. 

Som Naringsmiddel er denne Fiſk kun lidet agtet. Anvendelſe. 

Af Indvoldsorme fkulle fire Arter være trufne i dens Tar- ziender. 

mekanal: Echinorhynchus nodolosus Sherk. og E. globulosus 

Rud., Aspidogaster limacoides Dies, og Caryophyllæus muta- 

bilis Rud. 
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Artsmerke. 

9%e Art. Steemſkallen (Leueiscus Grislagine Linn). 

Den ſtorſte Højde, ſom er lig med Hovedets 

Længde, indeholdes fem Gange eller mere i Total- 

lengden, den ſtorſte Tykkelſe omtrent to Gange i 

den ſtorſte Hojde. Snuden temmelig bred og ſtump, 

fremragende lidt foran Munden. Denne lille, kun 

lidet opſtigende, med Overkjeben lengſt. Svelg⸗ 

tænderne Rovtender, ſyv pan hvert Svelgben, 

ſtillede ito Rekker (2 5). Ojets Gjennemſnit udgjor 

½ af Hovedets Længde. Langs Sidelinien telles 

omtrent52 Skjel, otte ovenfor Sidelinien til Ryg— 

finnens forreſte Rand, fire nedenfor til Bug fene 

nernes Rod. Finnernes Straaletal er 

Rygf. ½; Bryſtf. 17; Bugf. 9; Gadborf. ; Halef. %/19/6. 

) Over Artsnavnet Grislagine udtaler Valenciennes fig ſaaledes: il 

est assez remarquable, que le nom de Grislagine, tiré de 

Willughby et d'origine anglaise, ait servi à dénommer 

le poisson svedois d'Arte di. II y a une confusion, dont on 

sortira difficilement (Hist. d. Poiss. XVII, 223). Ved at 

efterſlaae Willughby, vilde Valenciennes imidlertid let være 

kommen ud af den urigtige Formening, at Grislagine er af en⸗ 
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Schonevelde S. 42: Dobula? Synonymi⸗ 

Pontoppidans Atlas, I, 654: Cyprinus Grislagine? 

muͤller, Prodr. n. 433: C. Grislagine? 

Skandinaviens Fiſkar tab. 14 (derefter det ovenſtaagende Treſnit). Afbildning er. 

Mærværende Art indtager maaſke en endnu mere tvivlſom Plads i Bemœrkn. 

vor Fauna end foregaaende. Men, efterſom Pontoppidan og Muller Synen eike, 

begge have optaget den (Muͤller efterfølgende Pontoppidan'), og 

denne rimeligvis ftøttende fig. til Teilmann); faa bor den ogſaa her af— 

handles, da videnſkabelige Tvivl ikke ved Taushed men ved Droftelſe 

bringes til endelig Afgjorelſe. Og jeg har derfor ſammenſtillet det nod— 

vendige Materiale, for at fætte Under ſogere i Provindſerne iſtand til at af— 

gjøre, om den maatte forefindes i deres Omegn, — At jeg hendrager Scho— 

neveldes Dobula til nœrvœrende Art, udfordrer viſtnok en Retferdiggjorelſe, 

og jeg indrømmer gjerne det Uſikkre i denne Forening. Men Schone— 

velde ſammenligner ſin Dobula med Alandten (der efter min Mening 

er Leue. Idus), hvilken den i alle Henſeeender ſkal komme nermeſt, «sed 

corporis est adhue castigatioris et Lucii in formam quadratiæ. 

Denne Karakteriſtik lader ſig nu viſtnok ligeſaa godt anvende paa fore— 

gaaende Art ſom paa denne, og de af S. anførte tydſke Trivialnavne 

pasſe vel bedſt til den forſte; hvorved Muͤllers Formodning (Addenda pag. 

279), at Dobula og Capito minor hos denne Forfatter kunde vere 

identiſke, maatte ſynes at erholde nogen Rimelighed. Naar det imidlertid erin— 

dres, at S. omtaler begge disſe Fiſke ſom almindelige, og det tillige ty— 

gelſk Oprindelſe. «Grislagine Augustæ dietus, Gobii fluviatilis 

species; Germani enim Gobium Gresling vocant» lyde Wil— 

lughby's Ord, og Navnet er altſaa af tydſk Oprindelſe. Og det 

er jo hos Linné Sedvane, at beholde Trivialbencvnelſer fra ældre 

Forfattere ſom Artsnavne, hvorpaa Dobula, Orfus, Jeses o. ſ. v. 

kunde tjene ſom Exempler, om cellers Exempler her behøvedes. 

*) Det vil ſige, ſaavidt den danſke Fauna angaager. Derimod er det 

ikke ganſke uſandſynligt, at han ſelv kunde have underſogt den 

norſke Wetterbugz ſtjendt rigtignok hans Henvisning til en uri— 

melig Artikel hos von Aphelen ikke vidner om ſenderligt Kjend— 

ſkab til den paagjeldende Fiſk. At Muͤller angiver fem Straaler 
for Gadborfinnen, er naturligvis blot en Tryk- eller Skripfejl. 
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deligt af hans Fremſtilling erkjendes, at han felv har iagttaget begge, 

finder jeg en ſaadan Forening noget for vilkaarlig. Men, vil man be— 

tragte dem ſom to færftilte Arter, og har man ferſt, ifølge S. Henvis— 

ning til Gesner, beſtemt hans Capito minor ſom Linnés Leue. Dobula; 

faa ſkjonner jeg ikke, at man har anden Udvej tilbage, end at henføre S.“s 

Dobula under nærværende Art, derſom man overhovedet holder det Uma— 

gen værd, at forſoge nogen Gjctning over dette Punkt. — — Endnu 

vil jeg gjøre opmerkſom paa, at Linnés Cyprinus Leuciscus falder 

ſammen med ſamme Forfatters Cypr. Grislagine *); det ſidſte Navn, 

ſom ſtotter fig til en Beſkrivelſe hos Artedi, og ſom hos Linné er led- 

faget af en rigtigere Diagnoſe end det ferſte, ſynes mig at burde 

bevares. Men Leuc. Grislagine hos Valenciennes er beſtemt forſtjellig fra 

den her beſkrevne og tillige fra den linneiſke Art *). Derimod. antager jeg, at 

den Fiſk, han beſkriver under Navnet Leue. vulgaris (efter Fleming), 

falder ſammen med den her afhandlede, ſkjondt adſkillige Uoverensſtemmel— 

fer (iſer i Skjellenes Antal) ikke have undgaget min Opmerkſomhed. 

Da jeg endnu, efter det Ovenanforte, maa betragte det ſom meget 

tvivlſomt, om denne Art forekommer hos os, kan jeg ikke antage, 

at nogen danſk Trivialbencvnelſe ſkulde være den tillagt. Om det 

Navn, hvorunder Pontoppidan og Müller anfore den, Strom- 

ſkalle, har jeg allerede ovenfor (S. 437) erklæret min Mening, at det 

rettere tilhører en anden Art. Midlertidigt betegner jeg den med et 

Artsnavn, der er laant fra Sverige, hvor den er forſynet rundes 

ligt med Trivialbenevnelſer. 

*) Ekſtroms Formodning, at ogſaa Cypr. Dobula ſkulde falde ſam⸗ 

men med Grislagine, behøver jeg ikke at gjendrive. 

) Snarere er den identiſk med Cypr. Grislagine hos Meidinger 

(Icones Piscium Austr.). Hos et ſmukt af Zeckel meddelt Exem— 

plar af denne Fiſk i det Kgl. naturh. Muſeum (en Han af 17/2 Tommers 

Længde) indeholdes Højden fer Gange i Totallengden; Hovedet er 

ubetydeligt længer end den ftørfte Højde, Tykkelſen næften lig / 

af Højden; Sjets Længdegjennemfnit indeholdes fer Gange i Hove— 

dets Længde, &Gvælgtænderne danne kun en Rakke og ere Knuſe— 

tender. Jeg har talt 65 Skjel langs Sidelinien, ti ovenfor den 

og fer nedenfor; i Rygfinnen , i Gadborfinnen ½¼ o. ſ. v. 
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Blandt alle her afhandlede Skaller har nærværende den Befriverre. 

meſt langſtrakte Form. Fra foregagende Art, ſom den i Formen 

ſtager nermeſt, adſtiller den fig ifær ved den fremragende Snude, 

de ſtorre Øjne og de mindre Skjal. 

Farven omtrent ſom hos Dobelen, dog lyſere. Roggen 
og Hovedets Overflade olivengronne, Siderne ſolpfarvede, Bu— 

gen hvid. Ryg⸗ og Halefinnen olivenfarvede, Bryſt-, Bug⸗ og 

Gaſtborfinnen gulagtige, tildels med orangefarvede Straaaler. 

Ojets Hornhud noget masſingfarvet, foroven morkere, med en 

ſmal gul Ring om Pupillen. J Legetiden bliver hele Legemets 

Farve noget masſingſkinnende. Hos unge Exemplarer ere Bryſt—, 

Bug⸗ og Gadborfinnen næften ganſte hvide. 

Udmaalinger. 

Totalloengde: 737; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): 14%; 

ſtorſte Tykkelſe (noget foran den ſtorſte Hojde): 7/3 

Omkreds, hvor Højden er ftørft: 33% ; 

Højde over Nakken: 9“; 

Højde foran Halefinnens Rod: 6/3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: 13¼ /“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: 10 ½“/ 3 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjccben: /'; 

det opſpilede Gabs Højde: 48/7"; 

det opſpilede Gabs Brede: 373 

Underkjebens Længde til Ledforbindelſen: 5%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: 2/37"; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Næſebor: /; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Nœſebor: J8 ““; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Neſebor: 1“; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Naſebore: 2/3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: 4%; 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Øjets Rand: /, 

Sjets Lengdegjennemſnit: 3½ “ö; 

Øjets Hejdegjennemſnit: 3“; 

Pandens Brede mellem Øjnene: 4½ %; 
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Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 3“; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 
6 ¼¼L¾zj f 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: 30277"; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: 7/3; 

Rygfinnens ftørfte Højde: 11%); 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: 22%; 

Bryſtfinnernes Længde: 11“ 3 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: 3“; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: 30%); 

Bugfinnernes Længde: 9“; 

»Bugfinnernes Brede ved Roden: 27/3'"" 3 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: 11¼ ; 

Gadborregionens Længde: 1 //; 

Gadborfinnens Lengdeſtrœkning: 7“; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: 9:3; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: 9¼8¾75 

Halefinnens Lengde fra Roden paa Siderne: 16”; 

Halefinnens Længde i Midten: 8“. 

Formen meget langſtrakt tendannet, med Ryglinien lidt 

ſterkere bøjet end Buglinien. Den ſtorſte Højde noget mindre 

end hos foregagende Art, omtrent lig /s af Totalleengden; og 

da den ſtorſte Tykkelſe indeholdes to Gange i Hojden eller omtrent 

ti Gange i Totalleengden, er ogſaa Tykkelſen lidt ringere end hos 

Dobelen, eller Formen lidt mere ſammentrykket. Ogſaa er 

Hovedet kortere og mindre tykt, af Kileform, med naſten lod— 

rette Sideflader, der konvergere noget fremefter; dog ikke ſterkere, 

end at Snuden beholder en tyk og ſtump Form. At Snuden 

rager fint frem foran Mundſpalten, og idetmindſte er lige faa fremra— 

gende ſom Overkjebens forreſte Rand, adffiller nærværende Art fra fo— 

regaagende. Den noget ſtraat opſtigende Mundſpalte nager hen uns 

der Neſeborene; Underkjcebens Ledforbindelſe falder omtrent under Pu— 

pillens forreſte Rand. Overkjee ben rager ftærft frem foran Under— 

kjeben, og omfſlutter den pan Siderne; den heſteſkodannede 
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Mund kan derfor ſiges at ligge paa Hovedets Underflade. Det 

opſpilede Gabs Hojde indeholdes omtrent tre Gange i Hovedets 

Længde, og er altſaa lidet. Næeſeborene i alle Henſeender 

omtrent ſom hos Dobelen. Øjnene Derimod kjendeligt ſtorre, 

idet deres Lengdegjennemſnit udgjor Ya af Hovedets Længde 

eller endog lidt mere. Pandens Brede mellem Øjnene er 

langtfra ikke dobbelt faa ſtor ſom Øjets Gjennemſnit (næppe 17/2 

Gange fan ſtor). Forſte Gjelleſtraale bred foroven, ſterkt 

indſnoret paa Midten, uden Saugtender paa den nederſte Rand 

mod Enden; anden Sjalleſtraale kjendeligt ſmallere og ſpidſere 

end forſte; tredie af en meget ſmallere og mindre krummet eller 

vinkeldannet Form end hos Dobelen. Forlengelſerne pag 

Gjellebuernes Mundſide kun lidet udviklede: pan yderfte 

Bue har jeg i den ydre Rakke talt fer, i den indre ti; paa den 

anden Bue ti i den ydre, elleve i den indre Rekke; paa den tredie tretten 

i den yore, ti i den indre Rekke; paa den fjerde ti i den ydre, 

fer i den indre Rakke; endelig paa Svalgbenets fri Rand fer. 

Bigjellen omtrent ſom hos foregaaende Art. Svelgſten— 

derne tildels lidt bredere end hos denne, lidt ſterkere krummede 

i Enden og uden noget Spor til Saugtender. Ryggen ihele 

Længden fladt og bredt afrundet. Afſtanden fra Snudeſpidſen 

til Rygfinnens forreſte Rand omtrent lig med Afſtanden fra Ryg— 
finnens forreſte Rand til Halefinnens Rod. Rygfinnen for— 

holdsvis høj; dens Længde udgjor ikke af Højden, og denne 
er omtrent lig med ¾8 af Kroppens ſtorſte Højde. Dens klof— 

tede Straaler for ſtorſte Delen ottekloftede i Enden. Bryſt— 

finnernes Lengde indeholdes lidt mere end ſex Gange i To— 

talleengden; deres Spidſer adſkilles ved fire til fem Sfjælræffer fra 

Bugfinnernes Rod; ingen Udvidelſe iagttages ved Roden paa den in— 

dre Side; Formen er temmelig tilſpidſet. Bugfinnerne, hvis 

Rod er anbragt under Rygfinnens forreſte Del, ere tydeligt 

kortere end Bryſtfinnerne, og deres Længde indeholdes henimod 

otte Gange i Totallcengden; to Stjælvæffer adſtille deres Spids 
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fer fra Gadboret. Sfjællet paa deres ydre Side ved Roden temme— 

lig langſtrakt og tilſpidſet. Bugen mellem Bugfinnernes Rod og 

Gadboret viſer ſvage Spor til en Kjol. Gadborfinnen af 

lige Længde med Rygfinnen men kjendeligt lavere, Halefin— 

nens Længde, regnet fra Roden paa Siderne, overgager ikke 

ubetydeligt Hovedets Længde; dens bageſte Rand Dybt indſkaaren; 

Stotteſtraalernes Antal ſom hos Do belen. 

Sideliniens Nedbojning er hos denne Art ikke meget 

betydelig; imidlertid er Sidelinien paa Midten omtrent dobbelt 

fan nær Bugfinnernes Rod ſom Rygfinnens forreſte Rand. 

Hos et Exemplar af omtrent ſex Tommers Længde fandt 

jeg de ſtorſte Sfjæl af omtrent to Liniers Længde og af lidt 

ſtorre Højde. Naar intet Henſyn tages til den teglſtenagtige 

Anordning, vilde omtrent 24 Sfjæl udfylde Mellemrummet mel— 

lem Gjelleſpalten og Halefinnens Rod, fer eller ſyv vilde ind— 

tage Fiſkens ſtorſte Højde. Men i Virkeligheden tælles gjeerne 

52 Sfjæl langs Sidelinien, otte ovenfor Sidelinien til Rygfin— 

nens forreſte Rand og fire nedenfor til Bugfinnernes Rod. For- 

men af Sfjællene bredt-halvmaanedannet, med en kantet Frem— 

ſpringning paa Midten af den forreſte Rand. To tydelige Vif— 

ter: den forreſte meget fort, høj, halvmaanedannet, almindeligt 

med fire Vifteſtraaler og med omtrent ligeſaa mange ophojede 

Lengdeſtriber, der dog juſt ikke falde ſammen med Straalerne; 

den bageſte Vifte noget langſtrakt (indtagende / eller / af 

Skjellets Længde) men lav og derfor ſteerkt tilſpidſet fremefter, 

med fan og lidet tydelige Vifteſtraaler (jeg har iagttaget fra tre til 

ſyv eller otte) og ofteſt med fire eller fem Striber. Skjellenes 

koncentriſke Ringe ere længere fjærnede fra hverandre, eller færre i 

Antal, end hos vore andre Karpearter i Almindelighed; ifær paa den 

forreſte Vifte, hvor der kun tælles omtrent tredive. Slimkana— 

lerne paa Sideliniens Sfjæl have forholdsvis en betydelig Længde, 

idet de indtage Halvdelen af Skjellenes Længde eller endog mere. 
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Mellemfjæbebenene af forholdsvis bredere Form end Aroglebys> 
hos Dobelen, iſee fortil. Overfjæbebenenes ſtorſte Brede 

lig deres halve Længde; Udvidelſen paa deres bageſte Rand har 

en ſtorre Üdvikling i Brede end hos Dobelen men derimod en 

ringere Udvikling efter Knoglens Længde, og erholder derved en 

ganſte forſtjcellig Form. Forſte Ojeknogle kortere, højere, mere 

regelmesſigt femkantet end hos Dobelen; fjerde Ojeknogle kjende— 

ligt mindre end forſte. Gjellelaagsſtykkets nederſte-for⸗ 

reſte Vinkel uddraget til en ſkarptafſat Spidſe, ſom jeg hos ins 

gen af de foregagende Karpearter har bemeerktt. Skul derb la— 

det i den nederſte Ende bredere, fladere eller mere udvidet end 

hos Dobelen; Arm benets bageſte Vinkel meget ſpidſere og 

mere fremſpringende. Hvirvlernes Antal er 42, hvoraf 23 

Bughvirvler, nitten Halehvirvler. Rygfinnen har otte Interſpi— 

nalben, der ſtotte fig fra trettende til tyvende Hvirvel. Gadbor— 

finnen har ni Interſpinalben, ſom ſlutte fig til Hvirvlerne fra 

den Ade til den 29de. Sidſte Halehvirvel viſer en ſterk Kjol 

paa hver Side forneden. Jeg har talt nitter Par Ribben, af 

hvilke det ſidſte er meget lille. 

J den indre Bygning har jeg ingen paafaldende Afvigelſer Indre rs; 

fra det ſedvanlige Forhold hos Skallerne kunnet bemeerke. Kun 

er maaſte Svommeblerens bageſte Afdeling endnu ſtorre end 

almindeligt; den har Valſeform, og er naſten ſlet ikke tilſpidſet bagtil. 

Afarter ſynes, efter Selys-Longchamps og Valencien- Afarter. 

nes, at forekomme. Dog er Forvirringen i Artsbeſtemmelſer og 

Synonymi endnu for flor, til at nærmere Angivelſer med nogen 

Sikkerhed kunne fremfores. Serre 

Denne Art hører til de mindre: den nager ſjeldent en bes 

tydeligere Længde end ni til ti Tommer, 

Den ſynes at forekomme fra det oſtlige Rusland til Eng- Sorekommen. 

land; ſikkrere er, i Retningen fra Syd mod Nord, dens Üdbredelſe 
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fra Donau til de fvenffe Lapmarfer”). — Om dens Forekom— 

men 

Levemaade. 

hos os beſidder jeg ingen ſikker Kundſkab ). 

Steemſkallen er en ſelſkabelig Fiſk med hurtige og livlige Be— 

vegelſer; den lever ifær i ſtorre Vande, ſkyer ſteerk Strom og 

frygter Larm. Vinteren tilbringer den i Dybet, om Foraaret 

ſoger den grundere Band. J Fangenſkab viſer den fig temmelig 

ſejglivet. 

Sorplantning. Forplantningen foregager i Maj og Juni, nogen Tid efter 

Skarernes Ankomſt til Grundene, paa Sandbund (efter Ekſtrom). 

Omtrent fjorten Dage efter at Legningen er tilendebragt, ſkulle 

Stimerne forlade Legepladſerne “). 

Anvendelſe. Forfatterne ere enige i at omtale denne Art fom en vel— 

ſmagende Fiſt et); hvorvel den, pan Grund af fin ringe Stor— 

relſe, ikke er af nogen Betydenhed ſom Naringsmiddel. 

*) Som en Markelighed fortjener at anferes, at den i Sverige ikke 

SEJ) 

er iagttaget fyd for Getha-Elven. 

Jeg kan kun gjentage, omtrent hvad jeg under forrige Art har 

anført: at jeg paa Fiſketorvet i Hamborg har erholdt (under Nav— 

net Sæœsling) en i Elben fanget Fiſk, ſom jeg antog for Leue. 

Grislagine; men ſom jeg ikke længer beſidder, og om hvis rigtige 

Beſtemmelſe jeg efter en kort Beſkrivelſe ikke tor anſe mig ganſke 

ſikker. — Den ovenſtagende Beſfrivelſe er udkaſtet efter Exemplarer 

fra Donau, hvilke jeg paa det Allerfuldkomneſte har fundet over— 

ensſtemmende med Beſkrivelſen og Afbildningen i Skandinaviens 

Fiſkar. 

%% Valenciennes angiver Februar og Marts ſom Legetiden (XVII, 

208), men fortæller ſenere, uden at erindre denne forſte Angivelſe, 

at Stamſkallen leger „i Maj og Juni, ſaaledes ſom vi ofte have be— 

mærket i Seinen” (XVII, 212). Jeg anferer dette Exempel, blandt 

mange, paa Flygtigheden i Valenciennes' Arbejder ſom et Slags 

Retferdiggjorelſe for mig ſelv, naar jeg oftere ikke lægger ret me— 

gen Vegt paa denne Forfatters Beretninger, 

T) Heri kunde man finde en, ovenfor forbigaget, Grund til at antage 

Schoneveldes Dobula for Leue. Grislagine. Han ſlutter nem— 
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Caryophyllæus mutabilis Rud. og Tænia torulosa Batsch Ciender. 

angives ſom fundne i Tarmekanalen, Ligula simplicissima R. 

i Bughulen hos denne Art, der iovrigt viſtnok maa regnes til de 

i faa Henſeende meget ufuldſteendigt underſogte. 

lig fin Karakteriſtik med Ordene »saporis non ingratio, hvilke 

pasſe vel paa nærværende Art, men næppe lade fig anvende paa 

Leuc, Dobula Linn, 

Danmarks Sifte, III. 31 
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Leuciscus Cephalus Linn. 

Artsmeærke. Den ſtorſte Gøjde indeholdes kun lidt mere end fire Gange 

i Totallœngden, den ſterſte Tykkelſe ikke fuldt to Gange i den 

ſtorſte Zejde, Sovedets Lengde næften fem Gange (4/8) i To- 

tallengden. Munden temmelig ſtor, opſtigende, med ØOverFjæ- 

ben lidt fremragende, ſaavel foran Snuden ſom foran Under— 

Fjæben. Spelgtenderne ere Rovtender, ſtillede i to Rækker, 

ſyv paa hvert Spelgben (2 + 5). Øjets Lengdegjennemſnit 

er meget kortere end Snudens Længde, og indeholdes fer Gange 

i Zovedets Lengde; dets bageſte Rand falder tydeligt foran 

Zovedets halve Lengde. Snuden meget bred og flad. Langs 

Sidelinien tælles 45 SFjæl, ovenfor Sidelinien til Rygfinnens 

forreſte Rand ſyv, nedenfor Sidelinien til Bugfinnernes Rod 

fire. Gadborfinnen med afrundede Vinkler, højef imod Mid— 

ten. Finnernes Straaletal er 

Rygf. /; Bryſtf. 12; Bugf. s; Gadborf. ¼; Halef. 19. 

Synonymi. Artedi, Syn. Pisc. pag. 7 n. 10: Cyprinus oblongus maero- 
lepidotus, pinna ani ossiculorum undeeim. 

Linné, Syst. nat. ed. XII pag. 527: Cyprinus Cephalus. 

Bloch, die Fiſche Deutſchlands I, 253: Cypr. Idus? 

Jurine, Mem. de Geneve III: Cypr. Jeses? 

Wilsſon, Prodr. Ichth. scand. p. 26: Leue. Dobula. 

Varrell, Brit. fish, I, 358: Leuc. Cephalus. 

Ekſtrom, Skand inaviens Fiſkar, S. 67: Leue. Cephalus. 

Valenciennes, Hist. d. Poiss. XVII, 234: Leuc. frigidus? 
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Skandinaviens Fiſkar tab. 13. Bloch Deutſchlands Fiſche tab. 36? Afbildninger 

Ovenſtagende Diagnoſe med tilfoiede Synonymi har erholdt Plads 

her, fordi det ikke er ganſke uſandſynligt, at en Fiſk, ſom nager temme— 

lig højt op i Sverige (omtrent indtil 59“ n. Br.), og ſom ſynes udbredt 

over en ſtor Del af Mellemeuropa, ogſaa hos os kunde traffes. Forſt 

maa anmerkes, at jeg ikke ſelv har haft Leilighed til at underſoge den, 

og at Diagnoſen derfor er udkaſtet efter Beſkrivelſen og Afbildningen 

i „Skandinaviens Fiſkar.“ Derſom dernæft den af Wilsſon og Ek— 

ſtrom, dog under forſkjellige ſyſtematiſke Navne, afhandlede ſvenſke Fiſk 

virkeligt er identiſe med den i England almindelige og velbekjendte, allerede 

af Iſaac Walton udførligt afhandlede, Chub — hvad der ſynes heiſt 

rimeligt, ſkjondt ingen umiddelbar Sammenligning endnu, ſaavidt bekjendt, 

er anſtillet — faa tilhøre ogſaa Citaterne af Artedi og Linné den“). 

Den øvrige Synonymü beſidder derimod mindre Sikkerhed. Bloch's Beſkri— 

velſe er for ufuldſtendig (og pasſer juſt heller ikke i alle Henſeender, til 

Ex. i Gadborfinnens Straaletal), hans Afbildning for raa, til at disſe 

kunne lede til nogen Afgjorelſe. Hvad Valenciennes anfører om fin 

Leue. frigidus, ſtemmer i det Hele taget meget vel med nærværende Art, 

men hans Beſkrivelſe er overfladiſk i den Grad, at han ganſke forbigaaer 

Svelgtenderne, ligeſom ogſaa Angivelſen af Skjallenes Rakker oven og 

nedenfor Sidelinien. Idet han beraaber fig paa Parrell's Afbildning, 

for at gjøre det rimeligt, at den engelſke Leue. Idus, ligeſom Bloch's, 

falder ſammen med Leuc, frigidus, røber han, at han ene har kaſtet Øjet 

paa Parrell's Afbildning og Synonymi, uden at værdige denne Forfat— 

ters Text nogen Opmerkſomhed: da han ellers vilde have erfaret, at Nar— 

rell ikke ſelb har underſogt den paagjeldende Fiſk, at hans Afbildning er 

en Kopi af mMeidinger's, hans Beſkrivelſe et Uddrag af Bloch's. 

At Linné's Cyprinus Cephalus og Cyprinus Jeses (Systema na— 

turæ, ed. XII n. 6 & n. 20) ere identiſke, kan viſtnok anſees for afgjort. 

Sporgsmaalet bliver derfor, hvilket af disſe to Navne man helſt bor be— 

vare, Valenciennes erklerer fig ſterkt mod det forſte, fordi Synony— 

mien baade hos Artedi og Linné for en Del er falſk. Dette indrem— 

mer jeg, men troer dog, at Navnet Cephalus ikke bor forkaſtes; ikke juſt 

*) Naar Valenciennes derimod anfører (XVII, 170), at han ikke 

kan nære nogen Tvivl om, at Parrell's Chub er identiſk med 

Leue. Jeses Val. (vor Leue. Idus, fe ovenfor S. 450); faa tager 

han deri Fejl, ſom jeg allerede har viſt. 

31* 
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fordi det er det eldſte, men fordi det ſynes at have et faſt Stettepunkt i 

den engelſke Chub og er forſynet med en rigtig Diagnoſe, medens derimod 

Cypr. Jeses hos Linné og Artedi favne begge disſe Fortrin. 

Hvad der endnu maa lægges vel Merke til, er, at Zeckel's Leue. 

Cephalus (Abbild. u. Beſchr. der Fiſche Syriens S. 49) ingenlunde ter 

anſees for identiſk med den fvenfte eller den her fremſtillede, uagtet Zeckel 

felv er af den Formening, idet han henviſer til den ſmukke Afbildning i 

„Skandinaviens Fiſkarv. Men han har, formodenlig formedelſt Ukyndig— 

hed i det ſpenſke Sprog, ikke iagttaget, at Ekſtrem tillægger fin Ce— 

phalus to Rokker Svælgtænder, der af Form ere Rovtender, medens, 

efter hans egen Angwelſe og Afbildning, Svælgtænderne hos Cephalus 

kun danne en Rakke (fem paa det ene, fer paa det andet Svelgben), og 

viſe den Form, ſom af ham betegnes ved Navnet Tryktæender (Krog— 

tænder med Tyggeflade). 

Endnu vil jeg tilføje, at Ekſtrems Cephalus ſynes at ſtaae meget 

nær Leuc. Dobula, ſaaledes ſom den ovenfor findes beſkreven. Foruden 

de i Artsmerket betegnede Forſkjalligheder, kan endnu erindres, at Ce— 

phalus bliver meget ſterre end Dobula, og i Sverige almindeligt fore— 

kommer af ſyv til ofte Punds Vægt, 
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N 

Ufo: Slægten (Aspius Agass.). 

Formen langſtrakt, ſammentrykket, med mere eller mindre 

üdviklet Bugkjol. Gabet aabner fig paa Hovedets Overflade; 

Underkjceben er paa Midten forſynet med en lille Fremragning, 

Overkjceben med en Fordybning eller Udranding. Leberne trinde 

og tynde; ingen Skjcggetraade. Svelgtenderne Rovten— 

der, anbragte i to Rakker. Tre Gjeelleſtraaler. Ryg- og 

Gadborfinnen uden Benſtraaler, den ſidſte noget langſtrakt, 

den forſte begyndende bag Bugfinnerne. Tarmekanalen lidt 

kortere end Totallcengden. 

100de Art. Lojeren (Aspius Alburnus Linn.). 

Den ſtorſte Hojde, ſom omtrent er lig med Ho— 

vedets Længde, indeholdes gjerne 5 Gange i To— 

talleengden, den ſtorſte Tykkelſe fuldt to Gange i 

Hojden. Øjets Gjennemſnit udgjør henimod ½ eller 

dog mere end Ya af Hovedets Længde, og er omtrent 

ligt med Pandens Brede mellem Ojn ene. Svælgtæn- 

dernes Antal paahver Knogle 2 + 5. Rygfinnens 

Lengdeſtrekning indeholdes overtolv Gange i Total 

længden, Skjellene let affaldendezlangs Sidelinien 

tælles omtrent 52, ovenfor Sidelinien til Ryg fin- 

Artsmerke. 
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nens forreſte Rand almindeligt otte, nedenfor Si— 

delinien til Bugfinnernes Rod fire. Finnernes 

Straaletal er 

Ryg. 8; Bryſtf. 16; Bugf. 9; Gadborf. %irz Halef. 10/6). 
(/7-%/s) (8- 9 (/¼¹ 6-5/9 

Schonevelde, S. 11: Albula minor. 

Jorgen Solſt's Fiſkebog S. 10: Leyer. 

Bartholin, de Medic. Danorum p. 276: Albula minor. 

Pontoppidans Atlas I, 654: Cyprinus Alburnus. 

Wilſes Reiſeiagttagelſer V, 231: C. Alburnus? 

muͤllers Prodr. n. 439: C. Alburnus. 

Juſt's Naturhiſtorie, 3die Oplag, 1810 S. 395: Hvidſkallen.“ 

Schade Beſkriv. over Mors S. 205: Hvidſkallen. 

Schl. Zolſt. Prov. Ber. f. 1812 S. 43: Wittfiſch. 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 138: der Weißfiſch. 

Schonevelde tab. 1. — Bloch Deutſchlands Fiſche tab. 8 fig, 4. 

— Skandinaviens Fiſkar tab. 51. 

*) Den ovenſtaaende Norm ftøtter fig paa en ſtor Mængde Straale— 

tœllinger, ſaavel hos danſke Individer ſom hos Exemplarer fra Do— 

nau og Rhin. Med Henſyn til Afvigelſerne har jeg nogle Bemerk— 

ninger at tilføje. Syv kleftede Straaler i Rygfinnen træffes vel 

kun ſjeldent, men iagttages imidlertid ſaavel hos tydſke ſom danſke 

Exemplarer, hvilket jeg anmerker, fordi Seckel ikke ſynes at have 

kjendt denne Afvigelſe. Wed Bryſtfinnerne har jeg ingen Afvigelſer 

anført, fordi de ſidſte Straaler ere faa fmaa og faa ſerdeles van— 

ſkelige at telle, at jeg frygtede, ingen Nojagtighed at kunne opnaage. 

Hvad Bugfinnerne angaager, da har jeg aldrig fundet otte Straa— 

ler i dem begge, men ikke faa fjældent otte i den ene, ni i den an— 

den; blandt tolv danſke Exemplarer viſte fire dette Forhold, hvor— 

imod jeg ikke har truffet det hos tydſke Exemplarer. — Af 22 

Exemplarer havde tolv i Gadborfinnen /t Straaler; fem s; tre 

3/16; to ho. Seckel anſetter Afvigelſerne i Gadborfinnen til %/12- 

2/20; det ſidſte Tal har jeg endnu ikke haft Lejlighed til at bemerke. 
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Synonymien af denne jaa almindelige og velbekjendte Fife er uden sener 

Vanſkeligheder. Kun med Henſyn til Wilſe maa mærkes, at han ved Synonymien. 

Lojeren fager Lejlighed til at lægge en faa forbauſende Uvidenhed for Da⸗ 

gen, at det bliver ret aabenbart, med hvormegen Varſomhed hans ichthyo⸗ 

logiſke Noticer ere at benytte, Idet han opregner Limfjordens Fiſke, 

aſſerdiger han nærværende Art med folgende Ord: „Cyprinus Albur- 

nus, Hvidling, hører egentlig hiemme i Havet, men fanges og her,” Har 

han den linnéiſke C. Alburnus for Sje, hvad der ſynes rimeligt nok, 

faa er ſaavel Trivialnavnet falſk, ſom Bemerkningen om dens Forekom— 

men i Havet, Og mener han derimod en af de Havfiſke, ſom hos os 

ere bekjendte under Navnet Zvidling“), faa er det ſyſtematiſke Navn 

anvendt forkert i en latterlig Grad. 

Lojer er for denne Fiſt den almindeligſte danſke og viſt-Benevnelſer. 

nok tillige en oprindeligt nordiſk Benqonelſe, ſom allerede an— 

føres af Schonevelde (under Formen Luyer), og ſom ikke er 

ubefjendt paa den ſkandinaviſte Halvø), J Modſatning til 

denne danſke Benævnelfe angiver Schone velde ſom tydſte Wi— 

tinck, Witeke og Blicke; hvilke af Pontoppidan optages 

ſom ſlesvigſke. Det ſidſte af disſe Navne, Blikke, er hos Mül— 

ler, formodentlig ved Uagtſomhed, overflottet blandt de danfke 

Navne **). Endvidere er Skalle tilfojet, dog, ſom jeg mener, 

„) Sammenlign ei andet Bind Artiklerne om Gadus Æglefinus Linn. 

og Merlangus vulgaris Cuv. 

*) Blandt flere ſvenſke Benevnelſer er ogſaa Søja, Benlsja. Jeg 

vil her bemerke, at der, efter en mundtlig Meddelelſe, i Nyborg— 

Egnen træffes „en lille ſolvglindſende Fiſk, ſom ligner en Skalle, og 

kaldes Iydder.“ Det er viſtnok nærværende Art, ſom dermed beteg— 

nes, og Navnet Aydder er vel kun at betragte fom en anden ÜUd— 

tale af Lsjer. — En tarvelig Anekdote i Anledning af dette Navn 

kan leſes hos Fleiſcher, VII, 806. 
ASK) Navnet Blikke for denne Fiſkeart er maaſke at betragte ſom op— 

rindeligt angelſaxiſk, efterſom det har vedligeholdt fig i de engelſke 

Trivialnavne for den (Bleak og Blick). 
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uden tilftræffelig Hjemmel“). Benævnelfen Hvidſkalle, ſom 

træffes hos adſkillige Forfattere, er næppe nogen egentlig danſt 

Benævnelfe, men blot en ganffe overflodig Overfættelfe af det tydſte 

Weiſsfiſch, og ſtammer maaffe fra Wads Overfættelfe af 

Cu viers Tableau élémentaire* ). Derimod beſidder Omegnen af 

Randersfjord ejendommelige Navne for nærværende Art: jeg har 

hort den kaldes Milling og Mjel. Foruden de ovenfor og i Syno— 

nymien anførte holſtenſke Benevnelſer ffal endvidere, efter Med— 

delelſe af Boie, Navnet Loik være brugeligt ved Weſten-So 

og andre holſtenſke Soer. 

Det for denne Fiſk meſt Betegnende er den langſtrakte, tynde 

Form i Forening med de lyſe og rene Farver. 

Ingen anden af de europeiſke Karpearter ſynes nemlig at 

beſidde en faa ren Solvfarve ſom nærværende. Pan Ryggen og 

pan Hovedets Pandeflade gager Farven imidlertid over til lyſt 

Olivengront, og hiſt og her viſer den et violet Skjer (eller opa— 

liſerer), ifær paa Gjellelaagene, langs Overgangen til Ryggens 

merkere Farve o. ſ. v. Men pad den anden Side viſe Gjelle— 

hulens Vægge et mat ſolofarvet eller perlemoderagtigt Overtrak. 

Hornhuden er ſolvfarvet, dog med broncefarvede Platter eller 

Skygger ovenover Pupillen. Finnerne ere i det Hele taget lyſe 

eller næften hvidagtige, ifær Bryſt-, Bugs og Gadborfinne; hvor⸗ 

imod Ryg- og Halefinne modtage mere eller mindre af en mork 

Tilblanding; undertiden viſer Halefinnen en einnoberrod Plæt 

paa dens overſte og nederſte Straaler mod Roden. 

*) muͤller har taget dette Navn hos von Aphelen (VII, 227), denne 

atter af Pontoppidans norſke Naturhiſtorie (II, 241). 

) At molbech idetmindſte har hentet Navnet af denne Kilde, ſees 

deraf, at han har tilføjet det ſamme urigtige Artsnavn, ſom findes 

hos Wad (Cyprinus Albula iſtedetfor Alburnus). 
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Udmaalinger. 

Totallonngde: A 5”3 B 5¼¾/] C38 ½¼⁰(3 0 

ftørfte Højde (over Bugfinnernrs Rod): A 10 ¾8““' ; B 11 %%; C 
8 6¼%3 

ſtorſte Tykkelſe (over Gjellelaagene): A 5%; B 5½%3 0 3/37") 3 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 24/73 B 27%); 

Højde over Nakken: A 8“; B 8“; C 5%; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 4½“% 3 B 42/77; C 3½; 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Gjellelaagets bageſte Rand: 

%% B I ee; 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Nakken: A 8 ¼“/ͤ „2B 8 ½%); 
0 5/003 

Underkjobens Fremragning foran Snudeſpidſen: A ½/ ); 

det opſpilede Gabs Højde: A 4/7; B 4½½%3 

det opſpilede Gabs Brede: A 2/7; B 22/37" 3 

Underkjobens Længde til erde A4 B %; 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til forreſte Nœſebor: A 13/47; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Næſebor; A /; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næſebor: A ½%z 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Neſebore: A 1½%3 

Afſtand fra Underkjobens Spidſe til Sjehulens forreſte Rand: A 
3%; B 3/73 C 17/8; 

Afſtand mellem bageſte Naſebor og Sjehulens Rand: A 2/45 

Sjets Leengdegjennemſnit: A 38 “/ͤ ]„RÜV—T 33753 C 27/37 5 

Sjets Hojdegjennemſnit: A 373 B 3½%; C2 ½ ,,; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 3¼ “““; B 313775 C 21/4!) 5 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 
DHJ GERE 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjællelaagets bageſte Rand: 

K 5 %% B 5% GS: 

Afſtand fra 5 Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A 
1 B 29 %½“ /; C 17/7 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 43/17; B 5%; C 3/8"; 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 8 ½““; B 975 d 5% 

— 

*) A og Cdanſfke Exemplarer, B fra Donau ved Wien. 
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Ryafinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 1577; B 16753 & 

10 ½½,“%/ 7/3 

Bryſtfinnernes Længde: A 10“; B 10½“/; C 6%“); 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 27/47 5 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Bugfinnernes Rod: A 22%; 

B 23%“ C 14½ %); 

Bugfinnernes Længde: A 7¾ “ B 7/ -“, C 4½%; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 1¾&%%03 

Afſtand fra Bugſinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A8 “ö 

B 9%; 

Gadborregionens Længde: A 1%3 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 9½““ ; B 9¼ð¼¼⁶ C 5¼½½/j; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 6¼“ͤà B 7/; C 4%; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 6 ¼ð “““, B 48/4"; 

C 5%); 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne; 4 13¼ % B 13 / %; 
0 8 ¼⁵⁰3 

Halefinnens Længde i Midten: A 5¼ /- B 5¼ “!; C 3137", 

Formen er meget langſtrakt, ſom allerede ovenfor bemeer— 

ket; med en ſvag Krumning eller Konvexitet ſaavel af Ryg- ſom 

Buglinien. Hovedets Længde, ſom altid udgjor mindre end 

1/5 af Totallængden, ſtemmer faa nær overens med Kroppens 

ſtorſte Højde, at det ofte bliver vanffeligt at beſtemme, til hvilfen 

Side Overvegten hælder, Imidlertid maa de af Alder og Vært 

betingede Formforandringer ikke her forglemmes. Hos yngre Indi— 

vider er, ſom Udmaalingerne af Exemplaret C viſe, Formen mere 

langſtrakt og trind end hos eldre, ſaa at den ſtorſte Hojde endog 

indeholdes mere end fer Gange i Totalleengden, den ſtorſte Tyk— 

kelſe (der hos denne Art falder over Gjellelaagene) ikke fuldt to 

Gange i Højden. Og Hovedets Længde overgaager Højden iffe 

ubetydeligt. Paa den anden Side træffer man blandt vorne In—⸗ 

divider ikke fjælbent ſaadanne, hos hvilke Højden overgager det 

ovenfor ſom normalt betegnede Forhold (endog overſtiger 8 af 

Totallangden, ſamt kjendeligt overgaaer Hovedets Længde”). 

*) Saaledes beløber, for at anføre et Exempel, hos et for mig liggende 
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Saavidt min Erfaring nager, er det dog fun drægtige Hunner, 

ſom viſe en ſaadan Beſkaffenhed. Skjondt lille og tillige noget 

tilſpidſet, idet Pandefladen ſkraaner ned ligeſom Underfladen ſtiger 

op, faner Hovedet dog et noget plumpt eller ligeſom afſtumpet 

Üdſeende, paa Grund af Underfjæbens Retning; idet denne ſtiger 

fan ſteerkt i Vejret, at den danner en tydelig Vinkel med den 

øvrige Underflade. Underkjeeben, hvis Ledforbindelſe omtrent 

falder under Øjets forreſte Rand, rager vel frem foran Spidſen 

af Overkjceben, naar Munden er lukket, men med endel individuel 

Forſtjcllighed; thi medens Fremragningen hos nogle Exemplarer 

er meget tydelig, bliver den hos andre faa ſvag, at den nappe 

kan iagttages, naar Fiſten betragtes fra Siden; naar man derimod 

feer Hovedet ovenfra, vil man altid kunne bemeerke Underkjcebens 

Fremragning, hvor noje endog Munden er tillukket. Opſpiles 

Gabet, bliver naturligvis Underkjcebens Fremragning endnu mere 

iøjnefaldende. Den Knude eller tilſpidſede Fremragning, Under— 

kjcbens Symfyſis foroven danner, er ikke ſonderlig ftærft udviklet 

(dog ogſaa heri forekommer individuel Afvexling); Udrandingen 

pan Midten af Overkjeben til dens Optagelſe har jeg altid fun— 

det tydelig. Det opſpilede Gab danner en langſtrakt Oval, hvis 

Hojde indeholdes mellem to og tre Gange i Hovedets Lengde. 

Bag Mellemfjebebenene er et lille Kjcebeſejl udſpeendt. Tun⸗ 

gen langſtrakt og ſmal, hvælvet, men flet ikke adſkilt fra Under— 

fjæbens Bund. Snuden fort og tillige temmelig bred og ſtump, 

ſtondt Hovedets Sideflader dog konvergere noget fremefter, Ne— 

ſeborene ner Ojehulerne, temmelig ſtore, det forreſte kreds— 

rundt, det bageſte ovalt. Skillescegen uden nogen ret merkelig 

Hududvikling foroven, De naſten kredsrunde Øjne, ſom tem— 

melig fuldſtendigt udfylde Ojehulerne, have en ikke ubetydelig 

Storrelſe: de indtage mere end Halvdelen af Hovedets Højde 

Individ af 5 ¼ Tommers Totallengde, Højden lidt over tretten 

Linier, Hovedets Længde kun 11½ Linier. 
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pan det Sted, hvor de ere anbragte, og mere end Ya af Hove— 

dets Længde, Deres Længdegjennemfnit overgager Snudens 

Længde, og er omtrent ligt med Pandens Brede mellem dem. 

Gjelleſpalten nager forneden omtrent frem under Øjets ba⸗ 

geſte Rand; foroven ſtrakker den fig op over Ojets overſte Rand. 

Forſte Gjelleſtraale ſabeldannet, med ſtorſt Brede mod Mid- 

ten og med to Indſnoringer, den ene fvagere tæt bag den ſtorſte 

Brede, den anden noget ftærfere mod Enden, hvorpaa en meget 

tynd Spidſe dannes. Anden Gjealleſtraale ligeledes ſabeldannet, 

omtrent lige faa lang ſom forſte, uden Indſnoringer, ſmal for 

oven, bredeſt mod Midten og derpaa gradevis tilſpidſet. Tredie 

Gjelleſtraale meget kortere end de to foregagende, naſten lige 

eller fan lidt bøjet, at den næppe kan kaldes ſabeldannet, mod 

Enden ſnarere ſkraat affkaaren end tilſpidſet. Af Forleengelſer 

pan Gjeellebuernes Mundſide har jeg i pderſte Gjellebues 

ydre Rakke talt ſytten (lange, traaddannede, ſpidſe), i den indre 

Rakke 28 (førte, bladdannede, triangulcere). Paa anden Gjelle⸗ 

hue tælles i hver Ræffe omtrent 28 ſmaa Forlengelſer; omtrent 

ſamme Antal findes paa tredie Bue, men Forlaengelſerne blive 

faa ſmaa, at de kun med Vanfſkelighed tælles. J fjerde Bues 

ydre Rake har jeg endnu fundet det ſamme Tal, i den indre 

Derimod kun omtrent ſexten; paa Svalgbenets frie Rand ligeledes 

ferten eller femten, En lille Bigjelle er tilſtede. Jeg har i 

denne kunnet iagttage ti, ved Plumphed fig udmeerkende Traade; 

de yderſte af disſe ere meget forte, de inderſte vinkelformigt bøjede. 

De fem Sveelgtender, ſom danne den indre Rakke, ere ſam⸗ 

mentrykkede i Retningen forfra bagtil, langſtrakte, ſpidſe, alle i 

Enden krogagtigt bøjede, uden Tyggeflade og uden Saugtænder 

paa den konkave Rand. De to Svalgtender, ſom udgjore den 

ydre Reekke, ere meget ſmaa og af en ſimpel kegledannet Form, 

eller uden Krog i Enden. Takt bag Nakken er Ryggen i en 

lille Stræfning meget flad og bred, men bliver ſnart fynd, og 

Danner en afrundet Kjol indtil Rygfinnernes Ophor, hvorpaa 
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den alter antager en lidt bredere og fladere Form. Bugen er 

afrundet indtil Bugfinnerne, erholder mellem disſe og Gadboret 

en ſtarp Kjol, og er ligeledes ſkarp, ſaalangt Gadborfinnen ſtreek— 

ker ſig, men bag denne flad. Rygfinnen begynder lidt foran 

Midten af Totallcengden, og hører op lidt bag Midten af Total 

lengden, eller er, med andre Ord, anbragt omtrent over Fiſkens 

Midte. Den er fort men forholdsvis høj (henimod dobbelt fan 

høj ſom lang og i Regelen højere end / af Kroppens Højde), 

hojeſt fortil, af uregelmeesſigt füirkantet Form. Forſte Straale er 

faa aldeles rudimenteer, at den forſt opdages efter Disſektion ved 

Lupens Hjelp (ſtundom ſynes den endog at ſavnes); anden ikke 

fuldt halv faa lang ſom tredie; denne den lengſte, omtrent lig 

med fjerde; de øvrige raſkt aftagende. Bryſtfinnernes Længde 

indeholdes fer Gange i Totalleengden eller kun lidet mere, og de 

ſtaae ſaaledes ikke meget tilbage for Hovedets Længde og for den 

ſtorſte Højde”). Deres Spidſer nage temmelig nær hen til Bugs 

finnernes Rod, eller adſtilles kun fra disſe ved et Mellemrum af 

omtrent to Skjel; dog finder nogen individuel Forſtjellighed Sted. 

Formen er temmelig tilſpidſet paa Grund af de forſte Straalers 

Længde. Bugfinnerne ere fkjendeligt kortere end Bryſtfin— 

nerne, og indeholdes omtrent otte Gange i Totalleengden eller 

vel endog noget mere. Deres Spidſer adſtilles ved to Stjæl fra 
Gadborregionen. Skjellet pan deres ydre Side ved Roden ind— 

tager noget mere end 7s af deres Længde, og har en meget lang— 

ſtrakt og færft tilſpidſet Form; det er omtrent fire Gange faa 

langt ſom bredt. Gadboret omtrent anbragt i Midten af To— 

tallengden. Gadborfinnens Lengdeſtraekning udgjor oms 

trent / af Totalleengden eller lidt mere, og er fjendeligt ſtorre 

end dens egen ſtorſte Højde, og end Afſtanden fra dens bageſte 

Rand til Halefinnens Rod; dens Form er en langſtrakt, noget 

*) Hos Unger ere de imidlertid kjendeligt kortere end Hovedet, og hos 

drægtige Hunner ſtage de betydeligt tilbage for Fiſkens ſtorſte Højde, 
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uregelmæsfig, ffjæv Firkant, hvis nederſte Rand er lidt konkav, 

den forreſte-nederſte Vinkel noget afrundet, den nederſte-bageſte 

derimod ſkarpt fremragende. Dens forſte Straale er, ſtjondt 

rudimenteer, dog meget ſtorre og tydeligere end forſte Straale hos 

Rygfinnen, faa at den kan iagttages med det blotte Oje uden 

Disſektion. Halefinnens Stotteſtraaler (fem foroven, fer for— 

neden) nage temmelig langt op paa Halens Sider; Indſtjerin— 

gen af dens bageſte Rand meget dyb, Fligene ſteerkt udviklede; 

dens ſtorſte Længde, fra Stotteſtraalerne paa Siden regnet, overs 

gaaer kjendeligt Hovedets Længde og 8 af Totallængden, ſamt 

er mere end dobbelt fan ſtor ſom Længden i Midten. 

Sidelinien er nedbojet, eller danner en ſvag Bue lige til 

Enden af Gadborfinnen, og bliver derpaa vandret. 

Skjellene ere temmelig ſtore, men tynde, noget hudag— 

tige og let affaldende, næften ligeſom hos Sildearterne. Hos et 

Exemplar af omtrent fem Tommers Lengde have de ſtorſte Skjel 

en Højde af to Linier, hvorimod Breden er noget ringere. Sex 

vilde altſaa indtage Højden, omtrent 24 Længden fra Gjellelaaget 

til Halefinnens Rod, naar de tænftes ſidelagte; men ifølge den 

ſtedfindende Anordning tælles over halvtredſindstyve (ſedvanligt 

52 eller 53) langs Sidelinien, otte eller ſjeeldent ni ovenfor 

denne“), og fire eller ſtundom fem nedenfor. Formen af Skjel— 

lene kan i Almindelighed kaldes bredt halomaanedannet; en Ind— 

Deling i Felt kan nappe ſiges at finde Sted, hvorimod to, ſtjondt 

temmelig utydelige, Vifter i Regelen iagttages; den forreſte er 

meget fint udviklet, det vil ſige: den er endnu meget utydeligere 

end den bageſte, forſpinder endog undertiden ganſke, og indtager 

altid kun en ringe Del af Skjellet. Vifteſtraalernes Antal er i 

begge Vifter kun ringe; i den forreſte to til fire; i den bageſte 

omtrent fire til fer; foruden disſe iagttages Lengdeſtriber, ofte i 

*) Ekſtrem angiver ti Skjœlrœkker ovenfor Sidelinien, hvad jeg al— 

drig har iagttaget, ikke engang ſom Undtagelſe. 
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temmelig ſtort Antal, ifær paa den bageſte Vifte. Slimkana— 
lerne paa Sideliniens Skjel ere temmelig ftærft udviklede, og 

indtage ofteſt mere end Halvdelen af Skjellenes Brede. 

Mellemkjebebenene ere fortil temmelig brede; den lille 

Udranding, ſom findes anbragt midt imellem disſe Knogler, har 

til Folge, at deres nederſte Rand fortil viſer ſig mere end al— 

mindeligt udbuet. Udvidelſen paa Overkjebebenenes bageſte 

Rand indtager omtrent deres Midte; den har omtrent ſedvanlig 

Udſtrakning efter Knoglernes Længde, men er i Retningen forfra 

bagtil ſterkt udviklet; dens Form er ſtumpt⸗-affkaaren. Forſte 

Ojeben er vel det ſtorſte af Ojebenene og temmelig ſtort, men 

dog meget mindre end Øjet (Dets Gjennemſnit omtrent ligt med 

Ojets halve Gjennemſnit); Formen uregelmasſigt firkantet; tredie 

Ojeben længere end forſte, men meget ſmallere, halvmaanedannet; 

fjerde Ojeben meget lille, omtrent af ſamme langſtrakte, liniedan— 

nede Form ſom andet Ojeben. Forgjellelaaget meget ty— 

deligt vinkeldannet, med temmelig ffarpt Hjørne og med et lille 

Üdſnit eller en Indbojning af den bageſte Rand ovenfor Hjørnet; 

Vinkelens lodrette Ben er ikke betydeligt længer end det vands 

rette; Slimkanalen ſteerkt udviklet, men dens Üdforingsaabnin⸗ 

ger ikke talrige; jeg har kun bemeerket en pan det lodrette Ben, 

en paa Hjørnet og tre paa det vandrette Ben. Gjellelaags— 

ſtykkets nederſte Rand er omtrent dobbelt faa lang ſom den overſte 

og kun lidt kortere end den forreſte; hvad der iſcer udmerker 

denne Knogle, er, at dens bageſte Rand viſer en temmelig tydes 

lig halomaanedannet Indbojning. Undergjellelaaget fas 

beldannet, dog med noget afrundet Spidſe; Mellemgjelle— 

laagets bageſte-overſte Vinkel træder ſteerkt frem, men iøvrigt 

er Formen langſtrakt og ſmal. Hjerneſkallen langſtrakt, ftærft 

hvælvet mod Siderne; Plougſkjerbenets Indſtjaring ikke 

meget dyb; Nakkens Kam tynd men forholdsvis temmelig ſtor. 

O verſkulderbenet og Skulderbenet brede og flade, det 

ſidſte foroven kun med lidt udviklet Fremragning. O verarm— 

Knoglebyg— 
ning. 
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benets Hjorne i ualmindelig Grad udtrukket bagtil og tilſpid— 

ſet; dets lodrette Gren næften liniedannet. Ryghvirvlernes 

Antal har jeg fundet 42, af hvilke 21 tilhore Bughulen, 21 Ha⸗ 

len. Rygfinnen ſtrakker fig fra attende til 23de Hvirvel, og 

ſtotter fig til ſyuv eler otte Interſpinalben. Gadborfinnen 

ftræffer fig fra 22de til tredivte Hvirvel og har ſytten Interſpi— 

nalben, hvoraf dog de ſidſte ere meget ſmaa. Sidſte Halehvirvel 

er forſynet med en Kjol forneden. Ribbenene udgjore at⸗ 

ten Par. 

Bughulens Indre er bekladt med en ſolohvid Bug hud, 
hvis Farve dog ikke er ganſte ren, men overſtenket med et ſtort 

Antal ſorte Punkter. Indvoldenes Bygning viſer iovrigt ingen 

Seregenheder. 

Efter Bloch fkal denne Art fine Steder i Preusſen nage 

en Lengde af otte til ti Tommer. Saa ſtore Individer har jeg 

aldrig truffet hos os, og heller ikke af andre Forfattere fundet 

omtalte: den ſeedvanlige Storrelſe er omtrent fem Tommer, ſjel— 

dent fer til fyr Tommer. Hannerne overgage gjeerne Hunnerne 

noget i Storrelſe. 

Denne Arts Udbredelſe i Oſt og Veſt falder mellem Wolga 

og England. Ind i Siberien nager den ikke (efter Pallas), og 

i Irland ſavnes den (efter Will. Thompſon). J Syd og 

Nord ſynes den at forekomme fra det nordlige Italien indtil hojt 

op i Sverige (omtrent 66 un. Br.). — Hos os er Lojeren al— 

mindelig i Ager, ſtorre Søer, Fjorde og ſelv fine Steder i 

Oſterſoen. Til en nærmere Angivelſe af de Steder, hvor den 

maatte ſavnes, beſidder vor Literatur endnu intet Materiale. 

Lojeren er en munter og bevægelig Fiſk, ſom elſter Selſtab, 

og altid træffes i Stimer; meſt i klart Vand med Sands eller 

+) Efter Ekſtrom ſkal den ikke findes i Norge. For Rigtigheden af 

denne Angivelſe kan jeg ikke indeſtaae, men blot bemerke, at jeg 

ſelv viſtnok aldrig har ſeet den der. 
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Stenbund og med nogen Strom. J godt, varmt Solffinsyejr Levemaade. 

ſpiller den hele Dagen i Vandſkorpen; indtræffer Storm, ſaa før 

ger den Ly under Vandet. Mod Høften træffer den ud paa Dy— 

bet, og tilbringer, ligeſom de fleſte andre Fiſke, Vinteren der paa 

Bunden. Det er en nysgjerrig og driſtig Fiſt, ſom, om den end 

bortſkrcemmes fra fit ojeblikkelige Opholdsſted ved Larm eller Be— 

vegelſe i Bandet, dog hurtigt igjen vender tilbage. 

Denne lille Fiff udmærfer fig blandt vore Karpearter ved Mering. 

Graadighed og Rovbegjeerlighed. Schonevelde gjør opmeerk— 

ſom herpaa, men allerede over et Aartuſinde tidligere har Au— 

ſon ius omtalt denne Ejendommelighed ſom et meget bekjendt 

Forhold.“) I ſtille Sommeraftener ſeer man den vrimle i 

Vandfladen, for at ſnappe de utallige tovingede Inſekter, ſom i ſaa— 

dant Vejrlig gjærne fvæve over denne. Naar ſmaa Gjenſtande uds 

kaſtes i Bandet, ſvommer den ſtrax hen, for at underſoge disſe, 

og nedſluge dem, om de findes tjenlige. Overhovedet er den ins 

genlunde kreſen i Valget af fin Føde.” Nogle Steder bes 

tragter man den ſom ſtadelig, fordi den ødelægger Angelen af 

andre, mere værdifulde Fiſke. 

*) Det ſynes mig i al Fald i hejeſte Grad rimeligt, at Auſonius 

ved den ſidſte af de to følgende Linier i Mosella har ſigtet til 

nærværende Art: 

Qvis non et virides, vulgi solatia, Tincas 

Norit et Alburnos, prædam puerilibus hamis? 

J England færter man megen Pris paa den, fordi den «affords 

excellent amusement for young fly-fishers, rising eagerly 

to almost any small fly, Bavvell I, 368. En anden en— 

gelſk Forfatter — Samuel Tailor — anbefaler den fom «very 
instructive to the young fly-fisher.» 

**) Jergen Solſt bemærfer om denne Fiſt, at den er „hos Mange 

foragtet af den Aarſag, at den gjærne vil ſoge fin Spiſe og Føde 

hos urene Privat-Steder.“ Rigtigheden af denne Bemerkning kan 

jeg efter egen Jagttagelſe bekrafte. 

Manmarks Siffe, III. 32 



Sorplantning. 

Anvendelſe. 

498 

Legningen foregager i Midten af Maj til langt ind i Juni, 

og endnu i Midten af Juni træffes mange Hunner med Rogn.“) 

Forreſten dele Stimerne ſig, ligeſom om andre Karpearter er be— 

merket, i tre Afdelinger, faa at de ſtorſte lege forſt. Legningens 

Varighed afhænger af Veirligets gunſtige eller ugunſtige Beſtaf— 

fenhed. Hannernes Skjel blive mod Legetiden noget fkarpe. 

Stimerne flutte fig under denne Forretning meget tæt ſammen, 

gane Strandbredderne faa nær ſom muligt, og frembringe en ej— 

endommelig Larm ved deres Haleſlag, idet de hoppe op over 

Vandſkorpen. Hvor ner de trænge ind mod Strandbredderne, 

ſtionnes deraf, at enkelte Individer under deres Springen i Vej— 

ret falde ned pan det torre Land, hvor de blive et Bytte for Fugle. 

Rognen, hvis Korn omtrent have Storrelſe ſom Valmuefro, af— 

fættes paa Stene og Planter. — Den gamle, endnu af Bloch 

gjentagne Mening, at Lojeren med Rudſkallen avler Ba— 

ſtarder, der udmerke fig ved ſtorre Skjel, bredere Krop og færre 

Straaler i Gadborfinnen, ſavner viſtnok al Stotte i Erfaringen; 

hvorvel Bloch paaſtager, ſelv at have underſogt ſaadanne Ba— 

ſtarder. 

Om Værdien af denne Fiſt ſom Neringsmiddel ere Menin— 

gerne delte. Nogle omtale den med Ringeagt, medens Andre bes 

tragte den ſom en ret god Spiſe, ifær ſtegt. Dens Slugenhed 

kan, ſom ovenanfort, have bidraget til at bringe den i Foragt. 

Paa Grund af dens fkinnende Solvfarve afgiver den en god 

Madding for andre Fiſke. J Frankrig og England har Lojeren 

erholdt Vigtighed derved, at Skjeellenes Solvpigment benyttes til 

den ſaakaldte Essence d'Orient, der udfordres til Forferdigelſen af 

— 

+) Mindre rigtigt hedder det hos Valenciennes: „alle Forfattere ere 

enige i at ſige, at Lojeren leger i April og Maj, og at den har 

tilendebragt fin Legning i Juni.“ Hist. d. Poiss. XVII, 284. 
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de uægte Verler”). Henimod 20,000 Fiſke medgade til et Pund 

af denne Esſens; Sfjællene afgiver derfor en Handelsartifel, 

og ere til fine Tider blevne betalte med en høj Pris. =] 

Den Omftændighed, at Lojeren ſtadigt holder fig nær Van⸗ 

dets Overflade, giver adſkillige Fugle — Maager og Teerner — 

Anledning til at folge Stimerne for at gjore Bytte. J Legeti— 

den ſoge ogſaa Kragerne at drage Nytte af deres Neermelſe til 

Strandbredden. — Af Indvoldsorme har man hidtil kun iagttaget 

Echinorhynchus clavæceps Zed. og Caryophyllæus mutabilis Rud. 

i Tarmekanalen, Ligula simplieissima Rud. i Bughulen. Allerede 

Penn ant havde gjort den Jagttagelſe (III, 315), at Lojeren 

undertiden anfaldes af en Svindel, ifølge hvilken den tumler fig 

omkring i Vandſkorpen med ſtor Hurtighed, og ſvommer i Kredſe. 

Franſke og engelſte Fiſkere kalde ſaadanne Lojer gale. Man vil 

have fundet, at en Nematoid i Hjerneſkallen ſkal foranledige denne 

Tilſtand (Valenciennes XVII, 286). 

*) Det er kun Sidernes Skjal, ikke Ryggens, ſom dertil kunne benyt— 

tes. Man har vel forſogt at anvende Skjallene af flere Skallearter 

paa ſamme Maade, men de yde et mindre rent Pigment, og folge— 

lig mindre ſmukke Perler. 

++) Iſaac Waltons Bemerkning om denne Fiſk: at den har ſamme 

Lykke, which virtue has in poor people — to be negleeted; 

gjælder imidlertid endnu med Henſyn til Danmark. 

BÆR 

Siender 



Urtsmærfe. 

101ſte Art. Aſpen (Aspius rapax Agass.). 

Den ſtorſte Højde, ſom omtrent er lig med Ho— 

vedets Lengde, indeholdes henimod 5 Gange i To— 

tallengden, den ſtorſte Tykkelſe omtrent to Gange 

i Hojden. Ojets Gjennemſnit indeholdes omtrent 

fer Gange i Hovedets Længde og et Par Gange i 

Pandens Brede mellem Ojnene. Det opſpilede 

Gabs Højde udgjor gjerne Halvdelen af Hovedets 

Længde eller endog derover. Underkjebens Knude 

rager ſtrekt frem. Svelgtendernes Antal 3 + 5. 

Rygfinnens Lengdeſtrekning indeholdes mellem ti 

og elleve Gange i Totallengden. Skjellene faft 

ſiddende; langs Sidelinien tælles omtrent6s, oven 

for Sidelinien til Rygfinnens forreſte Rand almin⸗ 

deligt tolv, nedenfor Sidelinien til Bugfinnernes 

Rod fem eller ſex. Fin nernes Straaletal er 

Rygf. 8; Bryſtf. 17; Bugf. 9; Gadborf. 4; Halef. 8/1/00). 
(/⁰ô-9/15) 

„) Jeg har underſegt (or faa Exemplarer af denne Art, til at jeg ſkulde 

kunne prøve paa at faſtſctte Grendſen for Afvigelſerne i Finner— 

nes Straaletal. Men allerede min indſkrænkede Erfaring viſer mig, 
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Schonevelde, S. 30: Capito rapax, Rape. 

muͤllers Prodr. n. 439: Cyprinus Aspius? 

Schlesw. Holſt. Prov. Ber. f. 1812 S. 43: Rape, C. Aspius. 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 138: der Raape. 

Bloch, Deutſchlands Fiſche. tab. 7. 

Hos Schonevelde forekomme to Fiſke under Benævnelfen Rape. 

Den ene af disſe har jeg ovenfor (S. 448) ikke uden Tvivl henfert til 

Emden; den anden kan, og det viſtnok med fuldkommen Sikkerhed, gi— 

ves Plads her. Thi, hvad Schonevelde anfører til dens Karakteriſtik, 

pasſer paa Aſpen, og ikke paa nøgen anden europeiſk Karpeart. — Cy- 

prinus Aspius hos Muͤller tilhører blot den norſte Fauna, og dens 

Anforelſe maa vel grunde fig paa egen Underſogelſe, da Arten ikke nœev— 

nes hos Zammer, “) og Muͤller ikke henviſer til nogen anden Forfat— 

ter. At han ikke har optaget den ſom danſk, er en Folge af, at den ikke fin— 

des hos Pontoppidan; hvilket atter beroer derpaa, at Artediſog Linné 

ikke have bemerket Identiteten af den ſvenſke Asp og den tydſke Rape, 

og at den ſidſte Forfatter med Taushed forbigager den ferſtes Cypri— 

nus n. 12 (Synon. Pisic. pag. 8), hvor Henvisning til Schoneveldes 

Capito rapax findes. 

Synonymi. 

Afbildninger 

Bemerkn. 
til 

Synonymier 

Da danſtke Navne mangle denne Fiſk, har jeg optaget den Bene vnelſer. 

fvenffe Bencvnelſe; efterſom jeg ikke holder mig for overtydet om, 

at det af Müller ſom norſk angivne og kun lidet pasſende Navn, 

Blaa⸗Spol, virkeligt tilkommer nærværende Art. Det tydſke 

Navn Rape har endnu vedligeholdt ſig i det Holſtenſke. 

Foruden den langt betydeligere Storrelſe adſkille de ſmaa 

Skjcl og Øjne, den breve Snude, det ſtore Gab, Underkjebens 

at den af Seckel for Gadborfinnen opgivne Afvexling (3%/13-2/15) 

ikke udtemmer Forholdet; jeg har næmlig hos et Exemplar fra Om⸗ 

egnen af Wien talt 2. 

») Med mindre Muͤllers C. Aspius ftulde falde ſammen med Sammers 

Blaaſpurv, en Formodning, Ligheden af Trivialnavnene kunde 

lede til. 

Beſkrivelſe. 
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ftærfe Knude o. ſ. v. denne Art meget tilftræffeligt fra fore— 

gagende. 

Ryggen er olivengrøn, Siderne ſolvfarvede, Bugen hvid. 

Finnerne kjodfarvede dog Ryg⸗ og Halefinnen med morke Spid⸗ 

Pupillen ſorteblaa, Hornhuden hvid. Gjallehulen er ud— 

kladt med et hvidt, perlemoderagtigt Overtrak. 

Üdmaalinger.“) 

Totallongde: A 8/8“ ; B 8“; C 13 %%; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 22“; B 19½““' ] C 33%; 

ſtorſte Tykkelſe (over Gjallelaagene): A 10% ] B 9 , C18 %; 

Omkredſen, hvor Højden er ſterſt: A 4½“/; B 32/3"; 

Højde over Nakken: A 13¼ “) ] B 12½/7; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 9% 3 B 8/3 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Giellelaagets bageſte Rand: 

F 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Nakken: A 15¼½// ß; B 14½%); 

(97725 

Underkjcbens Fremragning foran Snudeſpidſen: A 1½““; B / 7; 

det opſpilede Gabs Højde: A 11“; B 10%“! ; C 17%; 

det opſpilede Gabs Brede: A 6 /“; B 6 “,; C 12%; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 9/“ͤ3 B 9¼ /; 

Afſtand fra Underkjbens Spidſe til forreſte Næſebor: A5/% 3B 4277; 

ftørfte Gjennemſnit af forreſte Neſebor: A ½% ; B 2/47; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Nœſebor: 4 /“; ; B /; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næſebor: A 1/8“! ; B 1¼8“¼%; 

indbyrdes Afſtand imellem de bageſte Neſebore: A 4% B 3%; 

C 6˙¼; 

Afſtand fra Underkjobens Spidſe til Ojehulens forreſte Rand: A 

6 ½⁰%%³ BG GES 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Ojehulens Rand: A1 // 3B 1½%3 

G 2% 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 473 B 4 “ö; C 5%; 

Ojets Heojdegjennemſnit: A 3¾ (' B 3¼ %; 

) Exemplarerne A og B ere fra Donau, C fra Elben ved Altona. 
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Pandens Breve mellem Øjnene; A 7¼ ,, B 6 VU“, C 12%; 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 45“; 
B 43/4"! - 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjællelaagets bageſte Rand: 

n 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A 

4% B 37127; C 58/4"; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 10“; B 82773 C 15%; 

Ryafinnens ſtorſte Højde: A 18“; B 15“; C 24%; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 2½“; B 27½“ /; 

C 43 

Bryſtfinnernes Længde: A 17“; B 15“%/; C 24%; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 3/47; B 3½%; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Bugfinnernes Rod: A 3/4; 

BBF 

Bugfinnernes Længde: A 14 “/; B 12% CC 18% 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 4%; B3½““¼; 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 15%; 

D 

Gadborregionens Længde: A 2 /“; B 2%; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 12“; B 11“/%; C 20"; 

Gadborfinnens ſterſte Højde: A 157; B 12½% ; C 20“; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 12'7; B 12%; 

215 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 24“ 3 B 22%; 
6 30%; 

Halefinnens Længde i Midten: A 8 ½““; B 8 ½“,. 

Formen er langſtrakt, dog i noget ringere Grad end hos 

Lojeren, idet Højden fuldkomment udgjor ¼ af Totallengden; 

ogſaa er Kroppen noget mindre ſammentrykket, iſcer nedefter mod 

Buglinien“). Denne danner ligeſom Ryglinien en fvag Bue. 

*) Jeg maa gjøre opmerkſom paa, at jeg kun har haft Lejlighed til 

at underſoge nogle faa Exemplarer, der alle vare unge, eller ikke 

fuldt udviklede, Hos vorne Individer er Heide og Tykkelſe for— 

modentlig noget ſterre i Forhold til Totallcngden, efter de alminde— 

lige Regler for Fiſkenes Udvikling. 
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Hovedet, hvis Længde tffe er meget forſtjellig fra den ſtorſt; 

Højde, og ſom altſaa omtrent udgjør 1/5 af Totallængden, er for⸗ 

holdsvis ſtorre end hos Lojeren, kiledannet, med næften lodrette 

Sideflader, der kun konvergere meget ſvagt fremefter. Snuden 

bred, ſtump, fort, dog meget længer end Øjets Gjennemſnitslinie. 

Overfjæben rager ikke ubetydeligt frem foran Snudeſpidſen. 

Det ſtraatopſtigende Gab er ftørre end hos nogen anden af vore 

Karpearter, idet dets Hojde, naar det opſpiles, omtrent er lig 

med Halodelen af Hovedets Længde; naar det lukkes, falde Mund— 

vigene omtrent under Pupillens forreſte Rand. O verkjeebens 

Udranding fortil paa Midten, hvor Mellemkjcbebenene ſtode ſam— 

men, er meget tydelig, og den brede"), ſteerktbyggede Under— 

Fjæbe viſer en ſteerktudviklet Knude over Symfyſen. Kjee be— 

ſeglet næften rudimenteert. Tungen langt fremme i Munden, 

i hele fin Udftræfning faſtvoxet til dens Bund, men tyk og ſteerkt 

hvælvet. Nęeſeborene forholdsvis temmelig ſmaa, men tøvrigt af 

Form omtrent ſom hos Lojeren. Oinene ſmaa, ifær hos vorne 

Individer, hvor deres Gjennemſnit indeholdes fer Gange i Ho— 

vedets Længde og over to Gange i Pandens Brede mellem Øjnene. 

Panden bred og flad. Gjelleſpalterne ſtore, forneden og 

fortil indſtaarne omtrent til under Ojehulens bageſte Rand, for— 

oven ſtigende ſtraat op og frem, indtil de naae op over Ojets 

overſte Rand, og dernaſt indſkaarne lidt i Hovedets Overflade. 

Gjelleſtraalerne udmerke fig ſaavel ved en ualmindeligt 

langſtrakt og ſmal Form, ſom ogſaa ved den Omſtendighed, at 

forſte Straale er den korteſte, tydeligt kortere end baade anden og 

tredie"). Forſte Straale krummet uregelmæsfigt, noget bolge— 

*) Medens hos Lojeren Underkjcbens Brede ikke er lig Halvdelen af 

dens Længde til Artikulationen, udgjor den her kjendeligt mere end 

den halve Længde, 

) Hos et Exemplar af otte Tommers Længde holdt førfte Straale 

elleve Linier, anden tolv, tredie 11 Linier. Det maa markes, at 



505 

agtigt, bredeſt foroven, indſnoret ganffe lidt ovenfor Midten og 

derneeſt gradevis tilſpidſet, ſaa at en meget lang og tynd Spidſe 

dannes. Anden Straale er ſmallere og krummere end forſte, 

gradevis tilſpidſet i næften hele Længden og uden nogen fjendes 

lig Indſnoring, undtagen nær Roden. Tredie Straale er ligeſaa 

krum og omtrent ligeſaa lang ſom anden, men atter fmallere, 

meget tynd ved Roden eller fortil i en lang Strakning, bredeſt 

pan Midten, i Enden fint tilſpidſet. Forleengelſerne pan Gjel— 

lebuernes Mundſide ere meget fvagt udviklede, tildels rudi— 

mentære (paa Gjellebuernes øverfte-bagefte Ben): paa den yderfte 

Bue har jeg talt ti i den ydre, tolv i den indre Ræffe; paa den 

anden Bue tolv i den ydre, tretten i den indre Rakke; paa den 

tredie Bue i begge Rakker tolv; paa den fjerde Bue tolv i den 

ydre, ſyv i den indre Ræffe; paa Svalgbenets frie Rand lige— 

ledes ſyv. En Bigjelle er tilſtede af ikke ganſte ubetydelig 

Storrelſe og dannet af ſexten Blade. Svelgbenene ere af 

ſvag og ſpeed Bygning, iſcer den foran Svalgteenderne frem— 

ſtrakte Gren, ſom tillige udmeerker fig ved Længde. Tænderne 

have iovrigt Form og Beſkaffenhed ſom hos foregagende Art, kun 

at Antallet forøges med en lille i den ydre Rakke. 

Ryglinien er i hele Længden afrundet, men bag Nakken, 

hvor Fiſkens ſtorſte Tykkelſe falder, i en lille Strakning temmelig 

bred og flad. Ogſaa Bugen er flad og bred indtil Bugfinner— 

nes Rod, viſer derneſt indtil Gadboret Spor til en Kjøl (dog 

ſvagt og neſten utydeligt), bliver over Gadborfinnen ſkarp og bag 

denne atter flad og bredt afrundet. Rygfinnen er anbragt 

omtrent over Midten af Totalloengden; dens Lengdeſtrekning 

indeholdes gjærne mellem ti og elleve Gange i Totallængden ; 

dens Højde betydligt ſtorre end Længden (ffjøndt ikke Dobbelt faa 

ſtor) og omtrent lig med / af Kroppens ſtorſte Højde. Formen 

ved disſe Maal Buernes Gjennemſnitslinier ere udtrykte; Maalet 

langs Buernes Rande vilde naturligvis være ſterre. 
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ſamt Straalernes Forhold og Beſkaffenhed omtrent ſom hos forrige Art, 

ligeſom ogſaa Antallet af Straalerne er det ſamme. Bryſtfinner— 

nes Længde ſtager endel tilbage for Hovedets Længde, og inde— 

holdes over fer Gange i Totallaengden. Deres Spidſer adſtilles 

ved et Par Sfjæfræffer fra Bryſtfinnernes Rod; Beſkaffenheden 

er iovrigt den ſcedvanlige. Bugfinnerne, hvis Rod falder 

foran Rygfinnens Begyndelſe, indeholdes omtrent otte Gange i 

Totalleengden (eller hos ſtorre Exemplarer endog mere), og ere 

altſaa kjendeligt kortere end Bryſtfinnerne; deres Spidſer adſkilles 

ved tre eller flere Sfjælvæffer fra Gadborregionen. Skjellet paa 

disſe Finners ydre Side ved Roden er langſtrakt (det overgager 

V/a af Finnens Længde), meget ſmalt, omtrent fire Gange fag 

langt ſom bredt, tilſpidſet, dog i Enden afrundet. Bag det lidt 

rorformigt fremragende Gadbor findes en ſtor, dyb og meget 

tydelig Grube. Gadborfinnen, hvis Lengdeſtrakning inde— 

holdes omtrent otte til ni Gange i Totallgengden, men hvis Højde kun 

overgager Længden lidet, eller endog flet ikke, har den nederſte 

Rand ftærft halvmaaneagtigt indbojet, paa Grund af de forreſte 

Straalers Fremragning; hvorimod de ſex eller ſyv ſidſte Straa— 

ler næften have lige Længde. Forſte Straale er temmelig rudi— 

menter, og overgager kun ubetydeligt Rygfinnens forſte Straale 

i Storrelſe. Halefinnen, omtrent af lige Længde: med Hove— 

det og Dybt indſkaaren, udmerker fig ved et ſtort Antal Støttes 

ſtraaler: foroven har jeg iagttaget otte, forneden ni. 

Sidelinien ſtraaner ſteerkt ned fra Skulderen, og nærmer 

fig ſaaledes, ſkjondt den øvrige Strakning kun frembyder en 

ſvag Bøjning, temmelig meget til Buglinien. Ovenover Bug— 

finnerne er dens Afſtand fra Ryglinien mere end dobbelt ſaa ſtor 

ſom Afſtanden fra Bugfinnernes Rod. 

Skjellene maa kaldes ſmaa, naar de ſammenlignes med 

Forholdet hos vore Karpearter i Almindelighed; hvilket tydeligt nok 

ſremgager af deres Antal: langs Sidelinien har jeg talt 64 til 66, 

ovenfor denne til Rygſinnens forreſte Rand tolv, og nedenfor til 
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Bugfinnernes Rod i Regelen fem. De ſtorſte Skjel hus et In- 

divid af otte Tommers Længde havde omtrent 2 ¼ Liniers Højde 

og lidt mere end to Liniers Længde eller Brede. Formen om— 

trent den fædvanlige, bredt og uregelmeesſigt halomaanedannede. 

Afdelingen i fire Felt noget utydelig og de to Vifter kun ſvagt 

üdtrykte; den forreſte indtager en noget ringere Del af Sfjellets 

Lengde end den bageſte, men er derimod lidt højere, Vifteſtraa— 

lernes Antal er kun ringe, og de ere tillige ſaa fvagt angivne, 

at de kun med Vanſkelighed kunne iagttages, og ikke med Siffer- 

hed kunne telles; derimod findes meget tydelige Suturer eller 

Lengdeſtriber (paa den forreſte gjærne ti til tolv, dog ogſaa tyve 

og derover, pan den bageſte ofteſt fire til fem“); hvilke paa den 

bageſte Vifte endog ere faa ftærfe, at de meddele Fiſken Üdſeende 

af at være ſtribet efter Længden, De koncentriſte Vaxtſtriber ere 

meget fine og tetſtillede. Slimkanalerne paa Sideliniens 

Sfjæl findes for en ſtor Del anbragte omtrent paa Sfjellenes 

Midte, og ere temmelig korte, idet de kun omtrent indtage af 

Skjcellenes Længde. 

Mellemkjebebenenes Form meget langſtrakt, tynd, 

ffærft tilſpidſet, med den forreſte Rand noget bolgedannet og med 

den opſtigende Del fort, bred, foroven ſtump. O verkje be⸗ 

benene af en for Karpearterne uſedvanlig Beſfaffenhed, idet 

den pladeagtige Udoikling, ſom ellers almindeligt fremtræder faa 

ſterkt omtrent paa Midten af Knoglens bageſte Rand, her kun 

danner en lille Spidſe, ſaa at Knoglens Brede paa dette Sted 

næppe er ſtorre end fænger fortil, og indeholdes over fire Gange 

i Knoglens Længde. Underkjeben udmærfer fig, foruden ved 

den ſpidſe Kunde fortil”), ogſaa ved den ſkraat tilbagerettede 

) Dette gjælder dog nærmeft Skiællene langs Kroppens Midte; imod 

Ryg og Bug bliver Stribernes Antal ſtorre. 

) Underkſœben er ikke «incurvac, ſom Wilsſon angiver, og heller 

Knoglebyg— 
ning. 
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Stilling af den pladedannede Udvært paa dens overſte Rand 

bagtil. Forſte Ojeben er noget mindre end Diet, af ſtorre Højde 

end Yængde, af uregelmæsgfigt femkantet Form; fjerde Ojeben be— 

tydeligt ſtorre end forſte, men ligeſom dette af uregelmæsfigt fem— 

kantet Form. For gjellelaaget er af en lidt plumpere, bagtil 

lidt mere afrundet Form end hos Lojeren, og forſynet med flere 

Slimkanaler (ialt ni, fire langs den bageſte Rand, en paa Hjor— 

net og fire langs den nederſte). Gjellelaagsſtykket viſer 

omtrent ſamme Forhold ſom hos Lojeren, kun er den bageſte 

Rand mere lige, den overſte lidt mere indbojet. Under gjelle— 

laaget har fort Sabelform, Mellemgjellelaaget Kniv— 

eller Dolkform. Hjerneſkallen er endel fladere og bredere end 

hos Lojeren, ifær fortil over Sigte- og Plougſkjeerbenet, hvis 

Indſtjering tillige er, om ikke dybere, dog bredere, med mere di— 

vergerende Arme. O verſkulderbladet og Skulderbladet 

tynde, flade og langſtrakte. Overarmbenet ſtemmer mere 

med den for Emden og Dobelen beſtrevne Form end med 

ſamme Knogle hos Lojeren; det mangler nemlig den bagud— 

fremſpringende Spidſe paa Hjørnet, og er foroven mere indknebet 

og tilſpidſet; Vinkelens nederſte vandrette Ben har en ſteerkt over— 

vejende Leengdeudvikling mod det bageſte lodrette. Ryghvirv— 

lernes Antal er 49, af hvilke 26 tilhore Bughulen, 23 Halen; 

jeg har iagttaget 22 Par Ribben, af hvilke de tre ſidſte ere mes 

get ſmaa og ſpeede. Rygfinnen ſtraekker fig fra femtende til 25de 

Hvirvel, og ſtotter fig til elleve Interſpinalben. Gadborfinnen 

ftræffer fig fra 27de til 37te Hvirvel, og ſtotter fig til fjorten 

Interſpinalben. Sidſte Halehvirvel er pan fædvanlig Maade 

forſynet med Kam paa Siderne. 

Den indre Bygning viſer ingen paafaldende Afvigelſer fra 

Karpernes ſceedvanlige Form. 

ikke »commissura oris S formis.« Det er blot Symfyſens Knude, 

der har foranlediget disſe mindre rigtige Udtryk. 
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Efter Nordmann frembyder Aspen i det ſydoſtlige Rusland 

betydelige Afvexlinger i Farve. Der ffal endog træffes Indi— 

vider, ſom ere ſtribede efter Længden”), 

Den hører blandt Europas ſtorſte Karpearter, idet den nager 

en Længde af over tredive Tommer, en Vægt af elleve til tolv 

Pund. 

Den er udbredt fra Wolga til Elben og fra Donau til det 

nordlige Sverige. J det ſpdligere og veſtligere Europa ſynes 

den at forſvinde “). 

Efter Schonevelde ſtulde man antage den for temmelig 

udbredt i begge Hertugdømmerne, efterdi han ſimpelthen falder 

den „en Beboer af vore Ager og Soer.“ Om dens Forekommen 

i det egentlige Danmark er mig Intet bekjendt. 

Den fkal elffe ſtille Band med ren Bund, iffe være fejglivet, 

og ſom Følge deraf heller ikke ſkikket til at forplantes fra et Sted 

til et andet. 

De forſte Forfattere, ſom omtale denne Fiſt — Gesner 

o. ſ. v. — have allerede ved de Navne, de tillagde den, antydet 

dens, blandt Karperne uſcedvanlige, Graadighed. En lignende 

Tilbojelighed iagttages viſtnok, ſom ovenfor bemeerket, hos Loje— 

ren, men bliver dog hos Aspen, ſom er ſaa meget ſtorre, ſom 

) Maaſke mener N. kun de allerede ovenfor omtalte, ved Skjellenes 

Struktur frembragte, Striber, der iſer hos yngre Individer ſynes 

at fremtræde tydeligt. Wordmanns Skrift over den krimſke Fauna 

har jeg ikke haft Udgang til, og anfører det kun paa anden Haand 

efter Valenciennes. 

) Om den forekommer i Norge, eller om den norſke Blaaſpol hos 

Miller virkeligt er identiſe med nærværende Art, har jeg ikke 

haft Lejlighed til at underſoge. Oplysning herover tor vel ventes 

fra Ekſtrom. — Den Paaſtand hos Valenciennes, at Aspen 

ikke omtales i Skandinaviens Fiſkar, er ugrundet, Aspen 

findes i dette Verk anført i den ſyſtematiſke Optalling af de ſvenſke 

Karpearter S. 58. 

Afarter. 

Sterrelſe. 

SForekommen. 

Zevemaade. 

Näering. 
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har et forholdsvis langt videre kloftet Gab, og hos hvilken Knus 

den paa Underkjebens Spidſe er ftærfere udviklet og altſaa endnu 

bedre iſtand til at holde et levende Bytte, langt mere fremtre— 

dende. Den indſtrenker fig derfor ikke blot til Orme, Bløddyr 

o. ſ. v., men fortærer ogſaa ſmaa Fiſke; ifær ffal den forfølge 

Lojeren og, efter Bloch, godt forſtaae at bemægtige fig denne. 

Med en lille Fiſk til Madding lader den fig fange paa Krog. 

Den ſiges undertiden at forfølge fit Bytte med en ſaadan Hef— 

tighed, at den ikke blot driver dette paa det Torre, men lober ſig 

felv faſt paa Landet. 

Sorplantning. Den ffal forplante fig mod Slutningen af Marts (ved Ma— 

rice Bebudelſes Dag), og affætter Rognen pan Stene. Efter 

Bloch!) vorer den hurtigt. 

Unvendelfe. Dens Kjod roſes ſom hvidt, velſmagende og fedt, men det 

ſtal tillige være noget ufordojeligt, og er, ſom hos andre Karpe— 

arter, opfyldt med Smaaben. 

Siender. Cucullanus elegans Zed, er funden i Indvoldene og Bug— 

hulen hos Aspen, Filaria ovata Zed. i Bughule og Lever; des— 

uden en ubeftemt Nematoid i Bughinden. 

*) Heller burde jeg maaſke ſige: efter Kentman; thi Bloch ſynes 

ikke at have en eneſte ejendommelig Bemerkning af nogen Bety— 

denhed om denne Fiſks Levemaade, men at laane Alt, hvad han om 

den anfører, af Gesner, ſom igjen har fine Efterretninger fra en 

ſamtidig Læge i Meiſen, Johan Kentman. Ingen ſynes i de 

paafolgende tohundrede Aar at have føjet noget Veſentligt til dennes 

Jagttagelſer. 
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Sabelkarpen (pelecus Agass.). 

Legemsformen langſtrakt, knivdannet. Mundſpalten 

aabner fig pan Hovedets Overflade. Overkjeben i Midten 

udrandet, Underkjebens Symfyſe forſynet med en Knude. 

Leberne tynde, trinde; ingen Skjeggetraade. Hovedets 

Pandeflade ſerdeles fort, og Forgjellelaaget derfor mes 

get langt bag Nakken“). Tre Gjelleſtraaler. Svelg— 

tænderne Rovtender i to Reeker (2 + 5). Ryg finnen 

kort, anbragt langt tilbage over Gadborfinnenz denne lang— 

ſtrakt; begge uden Pigſtraaler. Sidelinien ſterkt nedbojet, 

ſtundom tillige bolgedannet. Skjellene letaffaldende. Tarme— 

kanalen noget kortere end Fiſkens Totallcengde. 

102den Art. Den europeiſke Sabelkarpe (P. cultra- 

tus Linn.). 

Bugfladen ffarp i fin hele Strekning lige til 

Gadborfinnens Ophør. Den ſtorfte Hojde, ſom om— 

trent er lig med Hovedets Længde, indeholdes 5 

Gange iTotallengden, den ſtorſte Tykkelſe omtrent 

*) Det vil ſige: det Sted, hvor Nakkemuſklernes Tilheftning tager fin 

Begyndelſe. 

Artsmeærke. 



512 

2½ Gange i Hojden. Øjets Gjennemfnit udgjør 

/ af Hovedets Længde, og er ſtorre end Pandens 

Bre de mellem Øjnene. Svelgtendernes Kroner 

ſaugtandede. Bryftfinnernes Længde er omtrent 

lig med Ya af Totallengden. Sidelinien danner to 

ſterke Bugtninger. Fra Gjellelaaget til Halefin— 

nens Rod telles omtrent 90 Skjel, fra Sidelinien 

ovenfor Bugfinnernes Rod til Ryggen femten, fra 

Sidelinien til Bugfinnernes Rod fire Skjel. Fin: 

nernes Straaletal er 

Rygf. %7; Bryſtf. 17; Bugf. 9; Gadborf. ¼7; Halef. 19. 
(s-9) (6/6 J9) 

Synonymi. Linné, Skaanſke Reſa S. 31: Skaͤr⸗Knif. 

Linné, Fn. svec., edit. alt. pag. 130 n. 370: Cyprinus eultratus. 

Retzius, Fn. svec. pag. 360 n. 123: C. cultratus. 

Wilsſon, Prodr. pag. 32: Abramis cultratus. 

Ekſtrom, Skandinaviens Fiſkar, S. 58: Chela cultratus. 

Afbildninger. Bloch, die Fiſche Deutſchlands tab. 37. 

e Linné beretter i fin Skaanſke Reſſe under 22de Maj, at han er— 

Synonymien holdt denne Fiſk fra Helge-Aaen udenfor Kriſtiansſtad, „hvor den fanges 

paa denne Tid af Aaret, og ellers ikke.“ J anden Udgave af den ſpenſke 

Fauna findes den optaget med den Bemærkning: habitat in mari Bal— 

thico ad Christianstad. Retzius følger Linnés forſte Beretning, og an— 

giver derfor, at Fiſken fanges i Helge-Aa ved Kriſtiansſtad «rarius» ; 

hvorimod Wilsſon optager og udvider Linnés anden Beretning ſaaledes: 

habitat in meridionali parte maris Balthiei, unde fluvios nostros raro 

adscendit. Ekſtrem nævner blot Fiften i fin ſyſtematiſke Optelling af de 

ſvenſke Karpearter uden nogen nærmere Oplysning. At jeg her med ſaa— 

dan Fuldſtendighed anfører de fvenfte Fauniſter, er, fordi Artens Ret til 

at optages i vor Fauna paa en Maade afhænger af disſe, da intet Ex— 

empel paa, at den er fanget ved vore Kyſter, er blevet mig bekjendt. 

Man ſkulde efter de ovenſtagende Forfatteres Udtryk ledes til den Formod— 

ning, at Fiſken, ſkjondtſjcldent, dog af og til fanges ved den ſkaanſke Kyſt. 
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Men paa den anden Side har jeg af flere den fvenfte Faunas Dyrkere 

i Skaane hert den Paaſtand, at intet Exemplar af den ſiden Lin— 

nés Tid var truffet der. Dog, hvad enten Sabelkarpen er mere eller 

mindre fjælden ved den ſkaanſke Kyſt; hvad enten den lever i Øfterføen 

mellem Bornholm og Skaane, eller kun (hvilket forekommer mig rimeligere), 

naar den fra de ſterre tydſke Floder gaaer ud i Sſterſoen, en eller anden 

Gang ſorvilder fig herhen: faa mener jeg, at den ligeſaa fuldt tilhører 

den danſke ſom den fvenfte Fauna; da det kun afhænger af tilfældige Om— 

ſtendigheder, paa hvilken Kyſt den ſkal fanges. 

Skjondt man ved forſte Ojekaſt opfatter Familieligheden mel- Beſrrivelſe. 

lem denne Art og Skallerne eller Aspene, ſaa har den paa 

den anden Side faa meget Ejendommeligt, at den ikke kan for⸗ 

vexles med nogen anden europeiſk Karpeart, og ved Hjælp af 

det ovenſtaaende Treſnit læt vil gjenkjendes. ) 

Farven er paa Ryggen olivengraa, pan Hovedets Overflade 

ſtaalblaa; iøvrigt ſmukt ſolvglindſende, dog ſaaledes, at Solofar— 

ven nogle Steder gager over til Perlemoderfarve, ſaaſom paa Ho— 

vedets Sider. Ogſaa ere Gjallehulerne forſynede med et perle⸗ 

moderfarvet Overtreek. Finnerne alle lyſe, dog med rødlige og 

graalige Skygger. Ojets Pupille ſorteblaa, Hornhuden ſolvfarvet. 

Udmaalinger. 
Totalloengde: A 11”; B 13”; 

ſtorſte Højde (foran Bugfinnerne): A 23 ½““; B 29%; 

ſtorſte Tykkelſe (over Gjcllelaagene): A 9½ 775 B 12“ 

Omkreds, hvor Højden er ſterſt: A 4½%; B 5½ /; 

Højde over Natten: A 10 ⅜8“““; B 1432/47" ; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 8“; B 8¼/ö 3 

Afſtand fra Underkjæbens Spidſe til Gjallehudens bageſte Rand: 

4 23%; B 27½/3 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Nakken: A 7½““ ; B 9%; 

*) Man har — og, ſom jeg ſynes, ikke ganſke uden Grund — ſammenlignet 

den med Sildearterne, til hvilke den viſer nogen ydre Zilnærmelfe, 

ikke blot i Farver men ogſaa i Form. 

Danmarks Sifte, III. 33 
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Underfjæbens Fremragning foran Snudeſpidſen: A 1½%3 31 ///; 

det opſpilede Gabs Højde: A 7 /“; B 11"; 

det opſpilede Gabs Brede: A 5½“/ ] B 7/3 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 9““; B 1147; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til forreſte Neſebor: 4A 42/73 

B 5737; 

ſtorſte Gjænnemfnit af forreſte Næfebor: A ½““ ; B 2/5" 5 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Nœſebor: A ½%3 B / 

ſtorſte Gjænnemfnit af bageſte Naſebor: A ½/ ] B 1%; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Naſebore: A 3 ¼ ,!) 3 B 32/5"! 3 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Ojets forreſte Rand: A5 ¼& 3 

B 7/01; 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Sjehulens Rand: A 1% B 

15775 

Ojets Længdegjænnemfnit: A 6/8“ 3 B 7¼ ½; 

Ojets Hejdegjonnemſnit: A 6“; B 7/3; 

Pandens Brede mellem Ojnene: A 5½,“; B 55 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 
5/31 5 B 6/7; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 

i eee IS ELO 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A 

6 /“; B 7¼¼3 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 5¾ “,; B 8%; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 10½ “““; B 14½ %; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 2“3 B 28 ¼ %; 

Bryſtfinnernes Længde: A 22/3"; B 3½%; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A ½“; B 8 ¼½% 

Afſtand fra Underkjcebens Spidſe til Bugfinnernes Rod: A 42/4"; 

B 6˙%3 

Bugfinnernes Længde: A 14/7; B 17; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 2½““/; B 2½%); 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 17%3 
B 20% 3 

Gadborregionens Længde: A 2½ “ ; B 4%; 

Gad borfinnens Leengdeſtrekning: A 25“; B 30%3z 

Gadborfinnens ſterſte Højde: A 12½%/ ] B 15%; 
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Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 6/8“! ; B 8"; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne; A 25“; B 30%; 

Halefinnens Længde i Midten: A 8/8“; B 1”, 

Formen er hos denne Art i en meget paafaldende Grad 

knivdannet. Ruglinien viſer fig lige fra Snudeſpidſen til Hales 

finnens Rod neſten vandret, eller i al Fald i en faa ringe Grad 

bøjet, at det let undgager Opmeerkſomheden. Derimod er Bugs 

linien lige fra Underkjcbens Spidſe til Gadborfinnens Ophor ikke 

blot krummet men tillige ſkarp og tynd næften ſom Eggen af en 

Kniv. Fiſkens ſtorſte Tykkelſe falder, idetmindſte hos de af mig 

underſogte Individer, over Gjellelaagene, og indeholdes omtrent 

2½ Gange i Højden; hvorimod Kroppens ſtorſte Tykkelſe ikke 

üdgjor ſonderligt mere end / af Højden). 

Hovedet er uſedvanligt lidet, idet dets Længde indeholdes 

mere end 5Y2 Gange i Totallængden; hvad der bidrager meget 

til at give det et uregelmæsfigt og befønderligt Udfeende, er 

Pandefladens Korthed. Denne er faa overordentlig, at Nakkemuſtler⸗ 

nes Tilheftning falder over Øjets forreſte Rand, Ryggens Sfjæl- 

bedakning allerede begynder omtrent over Pupillens forreſte Rand“). 

Pandefladen, der er temmelig bred, fager et noget konkapt eller 

udhulet Üdſeende, fordi Mellemkjebebenenes opſtigende Del fortil 

Danner en ſtump Knude eller Fremragning, og fordi Nakkemuſklerne 

bagtil frembringe en Svulſt. Hovedets Sideflader ere noget kon— 

) Efter Valenciennes ſkulde den ftørfte Tykkelſe endog kun udgigre 

/ af Højden; byilket ikke ſtemmer med Forholdet hos de af mig 

underſogte Exemplarer. 

Pandefladens . Længde, regnet fra Snudeſpidſen til Begyndelſen af 

Nakkemuſklernes Tilheftning, indeholdes omtrent fem Gange i Ho— 

vedets Længde fra Underkjabens Spidſe til Gjellelaagets bageſte 

Rand; derimod kun omtrent tre Gange i ſamme Længde, derſom 

man, ſaaledes ſom i de ovenſtaaende Udmaalinger, beregner Pande— 

fladens Længde fra Underkjcbens Spidſe til Skjelkledningens Be— 

gyndelſe. : 

* 
— 

33" 
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vere i Retningen ovenfra ned, og konvergere endel fremefter, dog 

ikke ftærfere, end at Snuden beholder en bred og afſtumpet Form. 

Hovedets forreſte-nederſte Flade er noget ſkarp, hvilket grunder fig 

paa Underkjcebens Tilſtjcerpning forneden, ſamt paa Mellemgjelle— 

laagets Stilling og Fremragning. Mundſpalten indſtjarer fig 

næften fodret (eller kun med ringe Skraaning bagud), og ſtrakker 

ſig fra Hovedets Overflade nedefter omtrent i Linie med Ojets 

nederſte Rand. Gabet temmelig lille; naar det opſpiles, indeholdes 

dets Hojdegjcaennemſnit 21/2 Gange i Hovedets Længde. Overkje— 

ben viſer fig tydeligt udrandet paa Midten, ligeſom ogſaa Knus 

den fortil paa Underkjcbens Midte fyringer kjendeligt frem. Naar 

Munden er lukket, rager Underkjceben, ſom danner Hovedets for— 

reſte Flade, ikke ubetydeligt frem foran Overkjcben; paa Siderne 

Derimod indeſluttes den forſte af den ſidſte. Underfjæben er 

lidt buet, men gaaer dog ikke med en jævn Bøjning over i Ho— 

vedets Underflade; ſnarere danne de tilſammen en ſtump Vinkel, 

hvis Hjørne udgjores af Ledforbindelſen. Hver af Underkjcebens 

Grene viſer tydeligt en Rakke Slimaabninger (omtrent en halv 

Snes paa hver Gren). J Overkjeben iagttages et meget lille 

Kjeebeſejl. Tungen er aldeles ikke adſtilt fra Underkjeben, 

og viſer ſig blot ſom en meget ſmal, langſtrakt Forhojning. 

Snuden meget fort (kortere end Øjets Lengdegjennemfnit). 

Neſeborene ſmaa (ifær det forreſte, kredsrunde) men ty— 

delige, da den kun meget lidt udviklede Skilleveg aldeles ikke 

dekker dem. Øjnene meget ſtore, neſten kredsrunde, med om— 

trent ligeſtort Hojde- og Leengdegjennemſnit, indtagende Ya af 

Hovedets Længde, eller lidet mere, og Halvdelen af Hovedets 

Højde over Nakken, ſamt ikke ubetydeligt overgagende Pandens 

Brede mellem dem. Gjeelleſpalten ſtrakker fig forneden om- 

trent hen under Ojehulens bageſte Rand, foroven omtrent i Linie 

med dens overſte Rand, og ſtjerer fig tillige temmelig dybt ind i 

Pandefladen. Forſte Gjelleſtraale af bred Sabelform, ind— 

ſnoret tet bag den forreſte Ende eller Artikulationen, bagtil kun 
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lidet tilſpidſet; anden Gjalleſtraale af lige Længde med førfte 

og omtrent af ſamme Form, dog noget ftærfere krummet, ganffe 

uden Indſnoring og med endnu ſtumpere Spidſe; tredie Gjelle— 

ſtraale noget kortere end de foregaaende, vinkeldannet eller med 

Tilneermelſe til Plougjcernform; fortil meget ſmal, bredeſt over 

Vinkelens Hjørne. Paa den hderſte Gjellebues Mundſide be— 

ſtager den yderſte Rekke af 21 langſtrakte, dolkdannede, paa den 

indre Side fingeragtigt forgrenede Forleengelſer, den indre Rakke 

af 26 forte, triangulcre Plader; paa den anden Gjallebue telles 

i hver Ræffe 26 ſaadanne Plader, paa den tredie Gjellebue 

ligeledes; paa fjerde Gjeellebue har jeg talt 24 i den ydre Ræffe, 

femten i den indre; paa Svalgbenets fri Rand tretten. Bis 

gjællen er ftævft udviklet, beſtaaende af omtrent tyve Blade, 

af hvilke et Par af de mellemſte i Enden viſe ſig trekloftede. 

Sveelgbenene have en ufædvanligt ſped og ſvag Bygning, 

med den forreſte Gren ſammentrykket fra Siderne og langſtrakt. 

Ogſaa deres Tender ere temmelig ſvage, ftærft ſammentrylkkede forfra 

bagtil; i den indre Rakke er den forreſte, mindſte Tand uden 

Saugtagger pan Kronen; de øvrige fire forſynede med mange 

og fine Tagger; den ydre Rakkes to Tænder viſe kun ſvage Spor 

til Saugtagger. 

Rygfinnen uomærfer fig ved at være anbragt meget læns 

gere tilbage end hos nogen anden af vore Karpearter, langt bag 

Midten af Totallængden, over Begyndelſen af Gadborfinnen. 

Den er tillige uſedvanligt fort, idet dens Leengdeſtrekning inde— 

holdes en Snes Gange i Fiſkens Totallcengde; Højden er hen— 

imod dobbelt faa ſtor ſom Længden, men udgjor dog ikke 7 af 

Kroppens Højde under Finnen. Formen uregelmasſigt firkantet; 

forſte Straale rudimenteer, men dog ſynlig uden Disſektion; de 

kloftede Straaler kun ſvagt og fort forgrenede, Hojſt betegnende 

for denne Fiſt ere fremdeles Bryſtfinnerne ved deres betyde— 

lige Storrelſe og Styrke: de overgaa meget Hovedet i Længde, 
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indtage omtrent Ya") af Totallængden, og berøre med Spid— 

ſerne Bugfinnernes Rod. Formen er langſtrakt, ſterkt tilſpidſet, 

ved Roden ligeſom indſnoret forneden, fan at en ſteerk Udbojning 

fremtræder, Straalerne have en til Længden ſparende Styrke, 

og viſe fig meget ftærft forgrenede, med Undtagelſe af den forſte 

og de to ſidſte. Bugfinnerne have ikke Bryſtfinnernes halve 

Længde, og ere af langſtralt, ſmal og ſvag Form; deres Spidſer 

adſtilles kun ved et Par Sfjæl fra Gadboret. De ere, paa 

Grund af Bugens knivdannede Sammentrykning, anbragte paa 

Siderne af denne, ikke under Bugen, ſom hos Karperne i Alminde— 

lighed. Ved Roden paa deres ydre Side findes vel et tilſpidſet 

Skjel omtrent af fædvanlig Form, men det er ſaa lidet, at det 

kun vanſkeligt ffjælnes fra de ovrige Skjel (dets Længde inde— 

holdes omtrent otte Gange i Finnernes Længde). Gadboret 

viſer det ſedvanlige Forhold. Gadborfinnens Langdeſtreek— 

ning indeholdes lidt mere end fem Gange i Totallængden, og er 

omtrent fire Gange faa ſtor ſom Rygfinnens Lengdeſtrakning; 

dens ſtorſte Højde er omtrent lig med dens halve Længde, dens 

nederſte Rand temmelig. ftærft indbojet. Straalerne kun i ringe 

Grad kloftede men iøvrigt omtrent af ſedvanligt Forhold; den 

ſidſte Straale berører næften Halefinnens Rod, naar den lægges 

vandret ned. Halefinnen af ſedvanlig Storrelſe, dybt ind— 

ſtaaren bagtil eller delt i to ſtore Flige, forſynet med vel udviklede 

Stotteſtraaler, der nage temmelig langt op paa Siderne af Ha— 

len; jeg har iagttaget ſyv foroven men kun fer forneden, hvilket 

maa betragtes ſom en Afvigelſe fra det ſeedvanlige Forhold. 

Sideliniens Forhold er uſedvanligt og paafaldende: 

den begynder i Linie med Gjellelaagets overſte Rand, og har i 

en lille Strekning (kun paa de ſyv eller otte forſte Skicel) en 

horizontal Retning, ſtiger derpaa lodret ned igjennem ti eller 

+) Valenciennes angiver urigtigt Bryſtfinnernes Længde til Ya af 

Totallengden. 
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elleve Sfjælvæffer, og naaer ſaaledes næften Bugens Kjol; ders 

neſt ſtiger den med en meget flad Skraaning lidt opad, faa at 

den over Bugfinnernes Rod adſtilles ved fire Sfjælræffer fra 

Bugkjolen; i den øvrige Strakning retter den fig omtrent efter Bugs 

linien, det vil ſige: løber næften vandret indtil over Gadboret, 

hvor den bugter ſig, eller danner en meget gaben Vinkel, for at 

folge Gadborfinnens ſkraat opſtigende Retning; og ved dennes 

Ophor bliver den atter vandret indtil Halefinnen. 

Skjellene ere forholdsvis ſmaa, tynde, hudagtige og temmelig 

let affaldende omtrent ſom hos Lojere n. De ſtorſte hos et Exemplar 

af tretten Tommers Længde holdt omtrent fire Linier eller lidt mere 

i Højden, tre Linier i Retningen efter Fiſkens Længde. Langs 

Sidelinien har jeg talt over hundrede Skjcel; derimod naar Sides 

liniens Krumninger ikke folges, men Sfjælvæfferne tælles i en 

lige Linie langs Midten af Fiſkens Side kun 90; ovenfor Sides 

linien (ved Bugfinnernes Rod) til Ryggen tælles femten Rakker, 

nedenfor den fire Rakker. Formen af Sfjællene er uregelmasſig, 

ofteſt oval, ſtundom mere eller mindre tydeligt kantet (femkantet 

eller ſexkantet). Inddeling i Felt ſpores ligeſaalidet ſom Vif— 

ter; Derimod iagttages gjærne endel Lengdeſtriber pan Skjallenes 

forreſte eller ſtjulte Del; meget ſjeeldnere ffjælnes ſaadanne pag 

den bageſte Rand. De koncentriſke Ringe ere meget fine og tal— 

rige. Slimkanalerne paa Sideliniens Sfjæl have baade en 

temmelig betydelig Vidde og Længde (de indtage altid, eller dog 

allerofteſt, mere end Halvdelen af Sfjællenes Længde), og ud— 

merke fig desuden ved et Forhold, ſom jeg ikke hos nogen anden 

Karpeart har iagttaget: Hovedkanalen udſender en meget ſmallere 

Bikanal, ſom ſtundom folger Hovedkanalens Retning, ofteſt deri— 

mod Danner en Vinkel med denne. — At Skjelkleedningen nager 

meget længere frem paa Hovedets Overflade end ſedvanligt (i 

Linie med Pupillens forreſte Rand) er allerede ovenfor omtalt. 

Mellemkjebebenene have Karpernes vanlige Form. Rnoglepyg⸗ 
ning. 

O verkjeebebenene, bois ſtorſte Brede indeholdes mere end tre i 
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Gange i Længden, ere i den forreſte Ende brede og ſtumpe; Udvis 

delſen paa den bageſte Rand er lige afffaaren, eller omtrent parallelt 

med Knoglens forreſte Rand, hvorved to fkarpt fremſpringende 

Vinkler opſtaa. Underkjebens ſtorſte Brede omtrent lig dens 

halve Længde; Udvidelſen paa dens overſte Rand temmelig fort, 

bred og fun lidet tilbagerettet. Forſte Ojeknogle af Middel 

ftørrelfe (meget mindre end Øjet) og forholdsvis af ftærk Byg— 

ning, af meget ftørre Højde end Brede, med et vinkeldannet 

Udſnit af det overſte-forreſte Hjørne og med den bageſte Rand 

temmelig tydeligt konkav; Slimkanalen meget ſteerkt udviklet, med 

tre frem⸗ og nedadrettede Bikanaler eller Udforingsgange. De 

vorige Ojeknogler ſvagt udviklede, ſmalle og, hvad andet og tredie 

angager, meget tynde eller næften hudagtige; den fjerde, eller den, 

ſom danner Ojehulens bageſte Rand, er, ſtjondt baandagtig, dog 

noget ftærfere end de to foregaaende, med Slimkanalen meget 

udviklet. Forgjellelaaget er baade ſtort og paafaldende 

ſteerkt, vinkeldannet, med Vinkelens vandrette Ben længer end det 

lodrette (et ganſke ufædvanligt Forhold) og med Slimkanalens tal— 

rige (elleve) ÜUdforingsgange hævende fig ligeſom Ribben paa 

Knoglens Overflade (tre paa det lodrette Ben, to eller tre paa 

Hjørnet og fem eller fer paa det vandrette Ben). Gjellelaags— 

ſtykket af meget tydeligt ſtribet eller ſtraalet Textur, uſedvanligt 

kort og bredt (Breden vilde omtrent være ligeſaa ſtor ſom Hoj— 

den, derſom den forreſte Rand ikke foroven forlængede fig til en 

temmelig ſtor, tornagtig Spidſe); den bageſte Rand er den kor— 

teſte, den overſte ikke meget kortere end den nederſte, den forreſte næften 

ganſte uden Udfnit. Undergjellelaaget er dolkdannet, med 

den forreſte-overſte Vinkel temmelig ſteerkt uddraget. Paafaldende 

bliver Mellemgjellelaaget, juſt ikke ved Formen, men ved 

den betydelige Storrelſe, idet det langt overgager Undergjelle— 

laaget bande i Længde og Brede (dets Længde forholder fig til 

Undergjælfelaagets omtrent ſom tre til to); imidlertid fijules det 

neſten ganſte under Forgjellelaaget, ſaa at dets Sterrelſe forſt 
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ved Adſkillelſe bliver ret fynlig. Formen er noget ſabeldannet. 

Hjerneſkallen viſer et Forhold, der er vaſentligt forſtjelligt 

fra det hos Karpearterne ſedvanlige: forſt er den, iſtedetfor at 

have en ſterk, næften plump Bygning, tynd og ſvag; derneſt 

er Formen, iſtedetfor firkantet, ſmal, gradevis tilſpidſet fremefter, 

eller udgjor en langſtrakt Triangel; endelig er Pandefladen, 

iſtedetfor fladt-konvex, dybt udhulet efter hele Længden, Pande— 

benets Slimkanaler ere ſeerdeles ſteerkt udviklede, rettede ud mod 

Siderne og nagende lige til Knoglens Rande; Plougſfjerbenets 

Udffjæring dab. Skulderbladet er i den nederſte Ende ſteerkt 

ſammenſnoret, hvorved en i Enden afrundet Tap opſtager; Dets 

ydre Flade er hvælvet, den indre lidt udhulet, Armbenet 

ſerdeles ſtort (for at kunne optage Bryſtfinnernes ſerdeles ſteerkt 

udviklede Muſkler) men tillige færdeles tyndt, tildels næften hud— 

agtigt. Formen vinkeldannet, men iøvrigt meget færegen, idet 

Vinkelens lodrette Ben er overmaade fort, næften rudimentært, i 

den overſte Ende bredt-afſtumpet; det er den vandrette Dels indre 

Plade, ſom udmærfer fig ved Storrelſe og Tyndhed, ſamt ved 

de ſteerktophojede Straaler, ſom ſtrakke fig fra Knoglens overſte— 

bageſte Ende til den forreſte. Den ravnenebdannede 

Fortſettelſe er lille og ſbvag. Rygraden dannes af 51 

ſterke Hvirvler, af hvilke 28 tilhore Bughulen, 23 Halen; 21 

Par Ribben ere feſtede til Bughoirvlerne. Biribbenene ere 

meget ſteerkt udvillede: de til Ribbenene hæftede begynde med 

fjortende Ribben, men fortſcettes efter Ribbenenes Ophor paa 

Siderne af Halen lige til Halefinnens Rod. De ovenfor Hvirv— 

lerne blot mellem Sidemufklens Lag anbragte uægte Ribben bes 

gynde tæt bag Hjærneffallen, og træffes i hele Fiſtens Leengde. 

Rygfinnen ftvæffer fig hen over 29de til 33te Hvirvel (begge inklu— 

five), og beſidder ni Interſpinalben; Halefinnen med 26 Inters 

ſpinalben fra 29de til 42de Hvirvel. Sidſte Halehvirvel er paa 

ſedvanlig Maade forſynet med Kjol van Siderne. 
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Bughulen indtager mere end / af Dyrets Totallengde, og 

er altſaa noget fænger end hos Karpearterne i Almindelighed; hvori— 

mod den, pan Grund af den ſteerkt ſammentrykkede Bug, kun 

har ringe Vidde; dens udflædende Hud viſer en ſmuk, ren Solvfarve. 

Tarmekanalen gjør vel, ſom fædvanligt hos Karperne, to Bugt— 

ninger, eller danner tre paralleltlobende Afdelinger, men den forſte 

af disſe nager ikke Bughulens bageſte Ende, og den anden fremad— 

rettede er langt fra at nage Bughulens forreſte Ende; det ind— 

byrdes Lengdeforhold af disſe tre Stykker kan omtrent udtrykkes 

ved Tallene 4, 2, 3. Den hele Længde af den udſtrakte Tarme⸗ 

kanal beløber omtrent / af Totallengden“). Ydre Afgrændsning 

mellem Mave og Tarm viſer ſig ikke. Spiſeroret er indvendigt fint 

foldet, Maven og Tarmen derimod indvendigt ganſke glatte, undtagen 

hvad den ſidſte eller bageſte Del foran Gadboret angaaer, der i en 

lille Strækning har et nopret eller flojelsagtigt Udſeende, og omkring 

Gadboret viſer en Ring af Folder. Forholdet mellem Svomme— 

blerens ſorreſte og bageſte Afdeling er omtrent ſom to til tre; 

den bageſte er ikke blot bagtil tilſpidſet, men udſender fra Enden 

en lille, tynd, trind Tap; det fortil udgagende, i Spiſeroret fig 

aabnende Luftror er meget tyndt, neſten traadagtigt. Rogn— 

ſekkene ftræffe fig gjænnem hele Bughulen, men ere ſaa ſteerkt 

ſammentrykkede, at de næften fan et baandagtigt Udſeende; Rogn— 

kornene meget ſmaa og talrige““). 

*) Det er altſaa mindre rigtigt, naar Zeckel i Slagtskarakteren for 

Pelecus anſœtter Tarmekanalens Længde til kun af Totallœng— 

den. 

Den Lengdefure, der, efter Bloch, ligeſom ſkal dele hver Rogn— 

ſek, har jeg ikke kunnet bemerke. — Valenciennes ſpaver faa 

lot hen over denne merkelige Fiſks Benbygning og indre Bygning, 

at jeg ſkulde være tilbøjelig til den Formodning, at han aldeles ikke 

har underſogt den anatomiſk; hvorved det ogſaa bedre lader ſig 

forklare, at han ikke vil anerkjende den ſom Typus for en Slagts— 

gruppe. 

** 
— 
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Denne Fiſt opnager en Længde af atten Tommer eller noget Sterrelſe. 

mere, en Vægt af omtrent halvandet Pund. 

Den tilhører det oſtlige Europa, og ffal træffes fra Wolga Sorekommen. 

til Elben, fra Donau til Oſterſoen. Det er vel kun, naar den fra 

de tydſke Floder gager ud i Oſterſoen, at den ſom en ſjelden og 

tilfældig Gjæft ſtundom beſoger Skandinaviens ſpdligſte Kyſt. 

Den ſtal elſte rent Band, og om Sommeren opholde fig nær Levemaade. 

Strandbredderne. 

Orme, Inſekter, Bloddyr, Plantedele og ſelb Dynd angives Mering. 

ſom dens Nekrring. Rimeligvis er det imidlertid en temmelig 

graadig Fiſk, ſaavel efter Mundens Bygning at dømme, ſom 

fordi den ſiges, villigt at bide paa Krogen. 

Legningen foregaaer i Maj, og Rognen afſcettes paa Band; Sorplantning. 

planter nær Strandbredderne. Frugtbarheden ſkal være meget 

ſtor. Bloch fandt, hos et Exemplar af %a Punds Bægt, Rogn⸗ 

ſekkenes Vogt (i Marts) over fem Lod, Rognkornenes Antal over 

100,000. 

Kjodet er foragtet ſom magert og fuldt af Ben. J Rus⸗ Anvendelſe. 

land bliver Rognen derimod temmelig meget afbenyttet. 

Deng blanke og ffinnende Farver, ſom i Fraſtand hentræffe Liender. 

Opmaeerkſomheden paa den, ſtulle gjøre den til et let Bytte for 

Fugle og ſtorre Fiſte. Af Indvoldsorme har man hidtil kun truffet 

en eneſte Art hos den (Ascaris cuneiformis Zed. i Tarmekana⸗ 

len) og ingen Snyltekrebs eller andre Snyltedyr; hvilket imid— 

tertid maaſke kun beroer paa, at Underſogelſerne i denne Retning 

endnu ere temmelig indffrænfede, 



524 

Elritſe⸗Slegten (Phoxinus Agass.). 

Udſeendet ei Almindelighed omtrent ſom hos en Orredart. 

Munden i Enden af Snuden med trinde Leber og uden Skjegge— 

traade. Svelgtenderne Rovptender i to Rakker (2 + 5). 

Tre Gjelleſtraaler. Rygfinnen bag Bugfinnerne, ligeſom 

Gadborfinnen fort og uden Pigſtraale. Skjellene meget ſmaa, 

neppe taglagte, faſtſiddende. Tarmekanalen noget kortere end 

Fiſkens Længde. 

103die Art. Den almindelige Elritſe (Phox. 
Aphya Linn. ). 

Artsmerke. Formen trind; den ſtorſte Tykkelſe udgjor om⸗ 

trent Ya af den ſtorſte Højde eller derover. Hove 

dets Længde er ſtorre end den ſtorſte Højde og 

*) Idet Ophojelſen af Benævnelſen Phoxinus til Slegtsnavn gjer et andet 

Artsnavn nødvendigt, foretrekker jeg her det Navn, hvormed Linné 

betegnede Fiſfken i anden Udgave af den ſvenſke Fauna, for de for— 

ſkjcllige af nyere Forfattere brugte Artsnavne. Skulde Slægten 

Phoxinus, ſom juſt ikke forekommer mig at være meget vel begrend— 

ſet (den nærmer fig ſterkt til Slægten Squaljus Bonap. gjennem 

denne ſidſtes ſmaaſkjallede Arter), blive forkaſtet, kunde Phoxinus 

atter indtage fin Plads ſom Artsnavn. 
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ftørre end en Femtedel af Totallengden. Øjets 

Længdegjænnemfnit overftiger gjærne en Fjerdedel 

af Hovedets Lengde. Sidelinien ophører i ftørre el 

ler ringere Afftand fra Halefinnens Rod. Langs 

Siderne tælles mellem 80 og 90 Skjal, ovenfor 

Sidelinien til Rygfinnens forreſte Rand omtrent 

tyve, nedenfor Sidelinien til Bugfinnerne omtrent 

fjorten. En fort Plet viſer fig paa Halefinnens 

Rod. Finnernes Straaletaler 

Rygf. ; Bryſtf. 17; Bugf. 8; Gadborf. /; Halef. ½0 /.“) 

Schonevelde, S. 57: Phoxinus. 

— S. 16: Aphyæ ?? 

Jergen Solſt's Fiſkebog S. 33: Elritze. 

Arent Berntſen, I, 98 og 127: Elritzer. 

Bartholin, de Medic. Danorum S. 276: Phoxinus. 

— == — — — — Åphyæ? 

Pontoppidans Atlas I, 654: Cyprinus Phoxinus, 

muͤllers Prodr. n. 430: C. Phoxinus. 

— — n. 431: Cyprinus Aphya? 

Wilſes Reiſeiagttagelſer V, 232: C. Phoxinus, Elbute. 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 138: die Elritze. 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 253: Elbuten, Cyprinus Gobio? 

Synonymi. 

Bloch, Deutschlands Fiſche tab. 8 fig. 5 (maadelig). Det oven- Afbildninger— 

ſtaagende Treſnit er efter original Tegning. 

Uagtet Wilsſon endnu i fin Prodromus optager Cyprinus Phoxinus Bemęerkn 
É 8 i i til 

Linn, og Cyprinus Aphya Linn. ſom adſkilte Arter, og om den fidfte anfe— Synonymien. 

rer, at den forekommer in amnibus et rivis fere ubique: ſaa ſynes det dog at 

kunne antages ſom aldeles afgjort, at det er den ſamme Fiſk, Linné her 

*) De ovenſtagende Straaletal ere de, jeg ſelv har iagttaget. Om Af— 

verliygerne deri ſammenligne man, hvad nedenfor under Afarter er 

bemerket. 
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har betegnet ved de to ovenanforte Navne; hvad han allerede ſelv formodede, og 

hvad derhos i hans meget traffende Beſkrivelſe af Cyprinus Aphya (Fn. 

svec. edit. altera n. 374) finder al mulig Bekreftelſe. Og deraf vil 

det vel folge, at Muͤllers C. Phoxinus og C. Aphya (af hvilke den 

ſidſte kun anføres ſom norſk, og maaſke blot er optaget efter Sammer) 

ligeledes ere identiſke. Anderledesf orholder det fig med Schoneveldes 

Aphya, ſom kun er anført her, fordi jeg ikke vidſte nogen bekocmmere 

Plads at omtale den paa. Da S. beretter om den, at den fremkommer 

sponte sua nullo parente, ſjeldent bliver over to Tommer lang, og er 

almindelig baade i ſalt og ferſk Vand: ſkulde jeg mene, at Ynugelen af 

flere Fiſkearter indbefattes under dette Navn, ſom Bartholin har opta— 

get efter Schonevelde ) At Fabers Elbutte hører herhid, antager 

jeg, fordi Cyprinus Gobio aldrig, ſaavidt mig bekjendt, i Jydland beteg— 

nes med dette Navn; og fordi jeg, efter mine Optegnelſer, har truffet El— 

ritſen i Mængde paa det af Faber angivne Sted. 

Elritſe og Elbutte ere velbekjendte Navne for denne Art. 

Det ſidſte, ſom ifær ſynes brugeligt i Jydland, forandres paa fine 

Steder til Ellebot og Elleput. 

Ved de meget ſmaa Sfjæl i Forening med de ſpraglede 

Farver adſtiller nærværende Art fig fra alle de hidtil afhandlede 

Karpearter. 

Farven er underkaſtet betydelig Forandring efter Opholds⸗ 

*) Bloch's Cypr. Aphpya er beſtemt forftjæilig fra Cypr. Phoxinus, 

og altſaa ogſaa fra Cypr. Aphya Linn. Han angiver, at den fore— 

kommer, blandt flere Steder, langs Sſterſoens Kyſter, og at det af 

ham afbildede Exemplar (tab. 94 fig. 3) var ham tilſendt fra 

Norge, og havde halvfemte Tommers Længde, For at henlede Op— 

merkſomheden paa denne mig ubekjendte Fiſk, lader jeg en Kopi af 

Blochs Afbildning folge ved Slutningen af denne Artikel. Om 

Bloch's Cypr. Aphya er identiſt med den Donau-Fiſk, Valen— 

ciennes benævner Leuciscus Agassii (XVII, 254), og ſom er ham 

meddelt af Agasſiz under Navnet Leuciscus Aphya, ter jeg ikke 

afgjore. Valenciennes benægter det. 
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ſted, Aarstid og Alder; den taber ikke blot hos den dode Fiſt 

hurtigt meget af fin Skjonhed, men bliver ſelv hos fangne Individer, 

der holdes levende i et Kar, forholdsvis mat og uanſelig. Under 

gunſtige Forhold viſer Farven paa Ryggen en ſmuk Bronceglands; 

gaaer paa Siderne over til det Mesſinggule, ſaaledes at der dannes et 

meessſingfarvet Lengdebaand, tæt nedenfor hvilket der gjærne løber 

et mere eller mindre fuldſteendigt morkt Baand; antager derneſt 

Sølvffjær, og bliver under Bugen orangegul. Fra Ryggen ftrælfer 

fig et Antal ſortagtige, ſtore men mindre tydeligt begrendſede 

Platter ned mod Siderne. Paa Halefinnens Rod iagttages en 

Plet af et dybere Sort og med fkarpere Omrids. Desuden er 

hele Legemets Overflade beſtroet med en utallig Mængde morke 

Prikker, der frembringe ligeſom et fværtet Udſeende. Undertiden 

blive Farverne faa morke, at de minde om de morkeſte Afeendrin— 

ger af den linneiſte Salmo alpinus; undertiden derimod graalige 

paa Ryggen og Bugen hvid. Ryg⸗ og Halefinnen ere mere eller mindre 

morke, i Forhold til Ryggens Farve; hvorimod de ovrige Finner 

ſvare til Bugens Farve, og altſaa enten ere orangegule eller 

hvidagtige. Gjellehulen har et ſolofarvet Overtrek; Gjallelaa⸗ 

gene ere masſingfarvede, Ojets Pupille ſorteblaa, Hornhuden 

guldglindſende eller masſingfarvet med førte Prikker og en mork 

Pleet over Pupillen. 

Udmaalinger D. 

Totallengde: A 4“; B 3/73 C 38/8“; D 38 ½%; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 9/73 B 8 C 7¼ , P 

6 ½“¼¼“ 3 

ſtorſte Tykkelſe (noget foran den ftørfte Højde): A 773 B 5%½3 

8 5; D 43! 5 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 24/7; B 22”; 

+) A og B ere danſke Exemplarer, C fra Pofloden (Phoxinus Lu- 

maireul Bon.), D fra Thüringen (Phox. lævis Agass.). Se 

herom nedenfor under Afarter. 
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Højde over Nakken: A 6 ½““; B 5½%'; C 5½ “/; D 4½%; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 3“ ]! B 3%; C 33777; D 
3 67 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: 410 ½/3 

„ YE KE 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: 4 8“; B 477; C 67; D 

687; 

nudeſpidſens Fremragning foran Underfjæben: A “/; 8 //; 

det opſpilede Gabs Højde: A 3½““; B 2/8¼ë! 3 

det opſpilede Gabs Brede: A 22/7; B 2%! 3 

Underkjobens Længde til Ledforbindelſen: A 3 ½““; B 3%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næeſebor: A 2% B 2% 

ſtorſte Gicnnemſnit af forreſte Næſebor; A /“ 3 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Nœeſebor: A ½8“/,; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A / 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Næſebore: A 2/75; B 12" ; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 3“ 3 B 
2¼4¼½3 0 22/10; D 2; 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Øjehulens Rand: A /“ B ½ %; 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 2½/%; B2¼ 0“; C2 ½8¼,/; D 2½8¼%%;3 

Siets Hejdegjannemſnit: A 2½“ 3 B 2¼¼7; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 3½“; B 3¼8“% C 3 /d D 
2 ½7¼öC w]; 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 

B 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Giellehudens bageſte Rand: A 

5 %%% BAH GA 

Afſtand fra Saudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 22! 

B 18 ½““/; C 18% D 78075 
Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 4½“ ; B 3%/3'73 C 3¼½ D 

3 ½ë¾ꝗ 
Rygfinnens ſtorſte Højde: A 6 %“; B 677; C 5% 775 D 57/21; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 11/47; B 10” C 
93/44), ; D 10% 3 

Bryſtfinnernes Længde: A 7%; B 6 //; C6“; D 603 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 1¾ ““] B 1727 5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 19½8/̃ 3 B 

16%z;]; C 15 %%; D 1572775 
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Formen ſirlig, temmelig langſtrakt og trind, tendannet eller 

mod begge Ender tilſpidſet. Hovedet, hvis Længde indeholdes 

henimod fem Gange, eller dog 4½ Gange, i Totallængden, og 

omtrent er lig med, eller kun lidet overgaager, den ſtorſte Højde, 

har en temmelig tyk, lidt firkantet Skikkelſe; idet Sidefladerne 

ſtige lodret ned, og kun konvergere ubetydeligt fremefter, medens 

Isſens Nedſkraanen kun er middelmaadig, ligeſom Underfladens 

Opſtigen. Snuden viſer ſig derfor ſtumpt afrundet, og er i 

Forhold til fin Tykkelſe fort (den indeholdes lidt mere end tre 

Gange i Hovedets Længde, og overgaager Ojets Gjennemſnit 

lidet); den rager ikke frem foran Overkjceben, hvorimod denne 

tydeligt nok træder frem foran Underkjceben. Mundſpalten 

er temmelig vandret, eller kun fvagt opſtigende, og nager hen 

under Næfeborene, medens Underkjebens Ledforbindelſe omtrent 

er i Linie med Ojets forreſte Rand. Det opſpilede Gab har 

en bredt⸗oval Form, men er lidet, idet dets Højde indeholdes 

mere end tre Gange (omtrent 3 Gange) i Hovedets Lengde. 

Tungen hæver fig temmelig ſteerkt over Underkjcebens Bund, 

uden dog i mindſte Maade at vare adſkilt fra denne. Ne ſe— 

borene ere af oval Form, forholdsvis ſtore, iſeer det bageſte, 

og danne en ikke ubetydelig Grube eller Fordybning paa Snu— 

dens Overflade lidt foran Ojnenes overſte Rand; deres Skille— 

væg udvikles foroven til en ſtor, bredtafrundet Hudlap, der er 

tilſtrekkelig til fuldkomment at luffe det bageſte Neſebor. Det 

forreſte Næfebor omgives desuden fortil og paa Siderne af en 

lavere men dog tydeligt ophojet Hudrand. Øjnene indſtjeere 

ſig noget i den brede og flade Pande, overgaa Hovedets halve 

Højde paa det Sted, hvor de ere anbragte, og indeholdes oms 

trent 3½ Gange i Hovedets Længde; de ere altſaa ſtore, men 
ſtaa dog noget tilbage for Pandens Brede mellem dem. Pande— 

fladen er rigeligt forſynet med ſtore og tydelige Slim aabnin— 

ger. Gjelleſpalterne ffjære fig foroven dybt ind i Pande— 

fladen, lidt over Øjets overſte Rand; forneden forene de fig med 
Danmarks Siffe. III. 34 
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Struben, omtrent under Forgjællelaagets bageſte Rand. Gjelle— 

ſtraalerne udmeeke fig ved det uſcdvanlige Forhold, at den 

forſte er den korteſte, de to folgende gradevis tiltagende i Lengde. 

Af Form er den forſte bred, ſabeldannet, uden Indſnoring, i En— 

den ſtumpt afrundet og ligeſaa bred ſom i den ovrige Lengde, 

eller endog bredere; anden Straale har i den forſte Halvpdel 

omtrent lige Brede med forſte Straale, men indſnores derpaa pludſeligt 

til omtrent den halve Brede, hvilken den vedligeholder uforandret 

i den øvrige Længde, og ender ſtumpt afrundet; tredie Straale 

viſer Tilneermelſe til Vinkelform, bliver pan Midten bredeſt, og 

tilſpidſes gradevis bagtil. Forleengelſerne paa Gjellebuer— 

nes Mundflade ere meget lidt üudviklede, af triangulær Plade— 

form; deres Antal har jeg paa Grund af den ubetydelige Storrelſe 

ikke med Sikkerhed kunnet beſtemme, men det ſynes at være tem— 

melig ringe, og næppe i nogen Raekke at overſtige tolv til fjorten ; 

paa Svalgbenets frie Rand har jeg kun talt fem eller fer. En 

Bigjelle, beſtagende af omtrent et Duſin grove Traade, er 

tilſtede. Svelgbenene forholdsvis ftærfe; de fem Tender, 

ſom danne den indre Ræffe, ſammentrykkede, med ſteerkt udviklet 

Krog, uden Spor til Tyggeflade eller Saugtender; den forreſte 

den ſtorſte. Den pderſte Ræffes to ſmaa Tænder ere ſimpelt ko— 

niſke, uden tydeligt Spor til Krog. 

Rygfladen viſer fig efter hele Længden bredt afrundet, 

bag Rygfinnen med en fvagt fordybet Rende eller Konkavitet langs 

Midten; i Retningen forfra bagtil er den noget buet, ifær foran 

Rygfinnen. Ogſaa Bugfladen er bred, afrundet, indtil Gadbor— 

finnens Ophor buet. Kroppens ſtorſte Tykkelſe udgjor omtrent 

73 til / af dens ſtorſte Højde. Rygfinnen er anbragt over 

Midten af Totallengden, eller kun ubetydeligt foran denne, ind— 

tager omtrent 12 til /11 af Totallæng den, har betydeligt ſtorre Højde 

eno Længde (dog ikke dobbelt faa ſtor, og kun lig med omtrent / af 

Kroppens Højde); den viſer fig afrundet foroven ſaavel fortil ſom 

bag, og ifær ſidſte Sted. De tre forſte Straaler enkelte og om— 

trent af det ſedvanlige indbyrdes Lengdeforhold; de ſyv øvrige 
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kloftede, dog ikke meget ftærft; den fjerde den lengſte, den ſidſte 

omtrent lig med den anden og ikke fuldt halv faa lang ſom den 

tredie, Bryſtfinnernes Længde indeholdes lidt mere end fer 

Gange i Totallængden, og Afſtanden fra deres Spidſe til Bugs 

finnernes Rod er temmelig betydelig (omtrent lig Bugfinnernes halve 

Længde eller endog ſtorre). Jovrigt er Formen og Befkaffenhe— 

den den ſeedvanlige. Bugfinnerne, ſom ere anbragte foran 

Rygfinnen, ganſke paa Fiſkens Bugflade, men dog med temme— 

ligt ſtort indbyrdes Mellemrum, indeholdes henimod otte Gange 

i Totallcengdenz de have en temmelig bred og ſteerk Bygning; bage 

til naa de med deres Spidſer Gadborregionen; et tilſpidſet og 

langſtrakt Skjcel ved Roden paa deres ydre Side forekommer ikke. 

Formen afrundet; forſte og ſidſte Straale enkelte, de mellemlig— 

gende ftærft kloftede. Gadboret udvikler fig her til en meget 

tyk, temmelig ſtor og ftærft fremragende Papille eller Tap, bag 

hvilken en Grube viſer ſig. Gadborfinnen har omtrent ſamme 

Lengdeſtreekning og Hoide ſom Rygfinnen, eller ſtaaer kun ube— 

tydeligt tilbage for denne; og ligeſom den beſidder det ſamme 

Antal Straaler, ſaaledes viſer den ogſaa omtrent ſamme Form 

og Beſkaffenhed. Gadborfinnens forreſte Rand falder omtrent 

under Rygfinnens bageſte Rand; dens Afſtand fra Halefinnens 

Rod er omtrent Dobbelt fan ſtor ſom dens Længdeftræfning. 

Halefinnen har ſteerkt udviklede Stotteſtraaler i ſtort Antal, 

ſom naa temmelig langt op paa Siderne af Halen; regnes dens 

Længde fra disſe, da overgager den lidt Hovedets Længde, og 

indeholdes ikke fuldt 4 Gange i Totalleengden; den er iovrigt 

døbt indſkaaren i Midten bagtil, hvorved to ſteerkt fremtrædende 

Flige opſtaa. 

Sidelinien er lidt nedbojet eller Danner en Bue indtil 

Gadborfinnen, men viſer i to Henſeender et uregelmessſigt For— 

hold: forſt, idet den gjærne ſnoer fig i flere ſmaa Bojninger, eller 

ligeſom fremſtiller en Bolgelinie; dernceſt, idet den ophorer, ins 

den den har naget Halefinnens Rod, dog ſom det ſynes i meget 

34˙ 
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forffjællig Afſtand hos forffjællige Individer. Den ringeſte Afſtand 

udgjør kun fire eller fem Sfjælvæffer, men ſtundom er den langt 

betydeligere, fan at alle Spor af Sidelinien endog forſvinde 

bvenover Gadborfinnen ). 

Skjellene ere meget ſmaa, og det er denne Omſtendig— 

hed, i Forbindelſe med den trinde Form og de ligeſom ſpertede 

og brogede Farver, der giver Elritſen nogen Lighed med en Unge 

af en eller anden Orredart. J Almindelighed ſynes Skjallene vel tags 

lagte, ſtjondt kun i meget ringe Grad, eller ſaaledes, at omtrent 

/ af deres Üdſtrakning, ja tildels endnu mere, er fri; men enkelte 

Steder viſe de endeg flet ingen Taglagning. Fremdeles maa 

merkes, at Skjeelkledningen nogle Steder forſvinder, hvor den ellers 

hos Karprarterne tydeligt viſer fig; det ſmalle Skjclbaand paa Si— 

derne af Gadborfinnens Rod ſavnes ſaaledes, og en nøgen Strak— 

ning fremtræder langs Midten af Bugfladen fra Struben til hen— 

imod Enden af Bryſtfinnerne; idetmindſte har jeg ikke med Sik— 

kerhed kunnet opdage Sfjæl her. Langs Siderne har jeg talt 

omtrent 90 Skjel, eller dog henimod dette Tal, ovenfor Sides 

linien til Rygfinnens forreſte Rand henimod en Snes, og neden— 

for Sidelinien omtrent tretten eller fjorten; men det er vanfſkeligt, 

med Nojagtighed at telle Stjælræfferne, iſer mod Bugen, hvor 

de blive utydelige; Anordningen viſer ogſaa hiſt og her fint Ure— 

gelmesſighed, og desuden ſynes Tallene at være nogen Afvexling 

underkaſtede. De ſtorſte Skjel hos et Exemplar af fire Tom- 

mers Længde havde omtrent / Linies Højde og ½ Linies 

Længde “**). J Forhold til den ringe Storrelſe ere de temmelig 

*) Se nedenfor under Afarter. 

n) Naar det overvejes, at hos et Exemplar af fire Tommers Længde 

det ſkjelbedekkede Rum udgjor omtrent 31½ Linier, langs hvilfet 

henimod 90 Sjæl tælles, erholder hvert Skjal endog lidt mere end 

1 Linie for fin Del, og altſaa kan i denne Retning ingen Taglæg= 

ning finde Sted. Derimod vel i Højderetningen, idet ovenfor Side— 

linien tyve SFHjæl kun have en ſkraa Stræfning af fer Linier at udbrede 
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tykke eller af folio Bygning; Formen oval; de koncentriſte Ringe 

meget ftærft betegnede, men deres Antal ufædvanligt lidet (det 

nager neppe indtil tredive). En Inddeling i Felt kan ikke efter⸗ 

viſes, og heller ikke beſtemt begrendſede Vifter; derimod udgaa 

tildels meget ſterkt udviklede Striber eller Straaler i alle Rets 

ninger fra Skiellenes Centrum, omtrent tredive i Tallet, eller 

nogle flere, og frembringe ligeſom et Hjul. Sideliniens Stjæl 

ere forſynede med en Slimkanal, der indtager næften deres hele « 

Længde, og ligeledes med Henſyn til Vidde frembyder en temme— 

lig ſtaerk Udvikling. ee 

Mellemkjebebenene blive ſteerkt tilſpidſede mod Siderne. ning. 

Udovidelſen pan Overkjebebenenes bageſte Rand er meget flor, 

noget afrundet; den Del af Knoglen, ſom ligger udenfor Üdvi— 

delſen, meget lille og tynd, dog i Enden opſvulmet. Forſte Oje— 

knogele ſtor, ſtjondt meget mindre end Ojehulen, forholdsvis 

ſteerk, af ſtorre Længde end Højde, uregelmeesſigt kantet, med en 

fremſpringende Vinkel fortil paa Midten og med den nederſte— 

forreſte Vinkel udſendende en Spidſe i Retningen nedad. For⸗ 

gjellelaaget ſtaaer paa Overgang mellem Halvmaane- og 

Vinkelform; den lodrette Gren er længere og bredere end den 

vandrette, dog foroven ſmalt tilſpidſet. Slimkanalen forſvinder 

allerede pan Midten af den lodrette Gren, og viſer kun fem Ud— 

foringsgange, en bagtil, tre forneden og en paa Hjornet. Gjelle— 

laagsſtykket udmeerker fig ved fin brede Form og de næften 

rette Vinkler; Brede og Højde ere omtrent lige, den overſte Rand 

lidt konkav, den bageſte Rand med et temmelig dybt, vinkelagtigt 

Indſnit, medens den forreſte Rands Indſnit næften ganſte for 

ſvinder; nederſte-bageſte Vinkel meget bredt afrundet; overſte-forreſte 

Derimod uddraget til en lille, opadrettet, dolkagtig Spidſe. Un— 

fig paa; hvorfor ogſaa den nederſte Ende af den ene Rekkes Sjæl lægger 

fig lidt ud over den øverfte Ende af den følgende Rakkes. 
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dergjellelaaget af bred Sabelform, endel kortere end 

Mellemgjallelaaget, der ligeledes nærmer fig til denne Form. 
Hjerneſkallen flad, temmelig glat og langſtrakt; Pandefladens 

Slimkanaler lobe tæt langs Siderandene; Plougſkjœrbenet 

kun lidet indſkaaret. O verarmbenet retvinklet med omtrent 
lige lange Ben og uden nogen Fremſpringen af Vinkelen. Jeg 

har talt 39 Ryghvirvler, af hoilke tyve tilhøre Bughulen, 

mitten Halen. Sexten Par Ribben ere tilſtede. Rygfinnen 

er anbragt over fjortende til nittende Hvirvel, begge inkluſive. 

Halefinnen under 21de til 24de Hvirvel. Antallet af Inter⸗ 

ſpinalbenene har jeg fundet otte for den forſte, ſyv for den ſidſte. 

Bughulens Udkladning er følvfarvet, dog ſteerkt beſtroet 

med forte Prikker; dens Længde omtrent ½ af Totallengden. 

Tarmekanalen, hvis Længde kun belober omtrent 7/8 

af Totallengden, fremſtiller de tre ſædvanlige paralleltlobende Af 

delinger, hvis indbyrdes Lengdeforhold omtrent er 8 + 6 ¼ + 

11, medens Vidden fun viſer ringe Forffjæl. Leveren bedæffer 

fortil Underfladen og Siderne af Tarmekanalen, udvikler fig paa 

højre Side til en temmelig ſtor Masſe, og udfender bagtil tre 

tynde Lapper, af hvilke den mellemſte er den korteſte. En tem— 

melig ſtor Galdeblere er tilſtede. Rognſekkene indtage 

hele Bughulens Længde. Svommebleren har en aulagtig 

Farve, eller viſer kun meget ſvage Spor til det ſedvanlige ſolv— 

farvede Overtrek. Dens bageſte Afdeling er ikke blot fuldkom— 

ment dobbelt faa lang ſom den forreſte, men ogſaa tykkere, næften 

af lige Tykkelſe i hele Længden, bagtil ſtumpt afrundet. 

Om Foranderligheden af Farverne hos denne Art er oven— 

for talt. Men ogſaa i andre Henſeender frembyder den adſtillige 

Afvexlinger, der af flere Forfattere ere blevne anſete tilſtrekkelige 

til at begrunde Artsadſkillelſer. Millet har ſaaledes i ſin 

Faune de Maine et Loire betegnet en Form, ſom udmeerker fig 

ved mere afrundede Finner, og hvori han troede at gjenkjende 
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Pallas's Cyprinus rivularis“), men ſom af Valenciennes 

(XVII, 373) erklœres for en blot Afart. Bonelli har, efter en 

i det nordlige Italien forekommende Form, opſtillet fin Cypri— 

nus Lumaireul, der antages af Heckel“), men forkaſtes af 

Bonaparte“) og Valenciennes. Det kongelige naturs 

hiſtoriſke Muſeum her beſidder et ſmukt Exemplar af denne Form fra 

Pofloden, ſom jeg omhyggeligt har underſogt og udmaalt (fe 

Maalene ovenfor under C), men ikke finder vaſentligt forſtjelligt 

fra den almindelige Elritſe. Agasſiz og Heckel antage to 

tydſke Arter, Phoxinus lævis Ag. og Ph. Marsilii Heck. Den 

forſte udmerker fig ved tykkere og ſtorre Skjel og altſaa i ringere 

Antal (langs Siderne 80 til 82, ovenfor Sidelinien ſytten Rek— 

ker, nedenfor denne fjorten); ved den allerede ovenfor Gadborfinnen 

forſvindende Sidelinie, ſom derfor kun gjennemborer 50 til 55 Skjel; 

ved i Bryſtfinnerne kun at have femten Straaler, i Halefinnen //. 

Phox. Marsilii derimod har 85 til 90 Sfjel langs Siderne, tyve 

ovenfor Sidelinien og ſytten nedenfor denne; Sidelinien ſiges at ftræffe 

fig lige til Halefinnen, der tæller 5/17/s Straaler, medens Bryſt⸗ 

finnerne have atten Straaler. Jeg har underſogt begge disſe 

Former, af hvilke den ſidſte kommer nærmeft til den hos os al— 

mindelige Elritſe, og tillige vel nærmeft maa betragtes ſom iden- 

tiff med den linneiſke Cypr. Aphya, om man vilde anerkjende 

de to betegnede Former ſom adſkilte Arter; hvad jeg imidlertid 

ikke er tilbojelig til. 

— 

*) Denne Art er opſtillet i Pallas's Reiſen d. verſchied. Prov. d. 

rusſiſchen Reichs, men ſenere 1 Zoographia rosso-asiatica forenet 

med Cyprinus Phoxinus Linn. 

*) Die Fiſche Syriens u. ſ. w. S. 50. 

* Catalogo metodico dei Cyprinidi d' Europa og Catalogo meto- 

dico dei Pesci europei. 
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Elritſen ſynes ikke ret meget at overſtige fire Tommers 

Længde, ja nager endog fjældent denne, og har næppe et halvt 

Lors Vægt. Valenciennes bemerker, at han aldrig har feet 

noget ſtorre Exemplar, end et i pariſer Muſeet opbevaret fra 

Schweiz paa fire Tommer to Linier. Efter Farrell ſkal den i 

England fjældent overſkride tre Tommer, 

Denne lille Fiſk findes udbredt fra Sibiriens Stromme ind— 

til England, fra det nordlige Italien til Lapland. 

Hos os er den temmelig almindelig; i Jydland nager den 

idetmindſte op til Limfjorden, paa Fyen er den hyppig, og jeg har 

truffet den i Aaerne paa Bornholm. Paa Sjælland derimod har 

jeg endnu ikke haft Lejlighed til at ſe den, eller erfare noget om 

dens Forekommen; hvad jeg imidlertid ikke anforer ſom Bevis 

for, at den ikke ſkulde træffes her, men kun ſom et af de mange 

Exempler paa, hvor vanffeligt det er, at forſtaffe fig Efterretning 

om vore Feerſkvandsfiſke “). — Efter Ekſtrom ſynes den pa 

den ſpenſke Kyſt at gage ud i Oſterſoen. 

Elritſen er en munter, bevægelig og ſelſkabelig Fiſt, ſom ifær 

opholder fig i Aaer og Stromme med Grusbund, hvor Vandet 

er Dybt og uden ftærf Strom. Den ſtiger højt op over Havets 

Overflade i Bjergſtrommene, og man vil have iagttaget et Slags 

Forbindelſe mellem den og Orrederne, faa at disſe Fiſte gjeerne 

findes i de ſamme Bande, ſtjondt ikke juſt i Selſkab, da Elritſen 

overhovedet ſtyer andre Fiſte. Ven udhulede Aabredder ſkal den 

til fine Tider ſoge Tilhold under Rodderne af Elletreer, ſtjondt 

den dog hyppigſt viſer ſig i Vandets Overflade. Om Vinteren 

„) For over halvtredie Aarhundrede ſiden, da Frederik den Anden, ſom 

ovenfor berørt (S. 349), forbod Menigmand at fange Elritſer. 

ſynes denne Fiſk at have været meget bedre bekjendt i Danmark 

end nu. 
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holder den fig roligt paa Bunden i Fordybninger, hvor den ikke 

er udſat for at bortrives af Strommen. 

Neringen beſtager i Plantedele, Orme, Inſekter, Bloddyr. ”Tærins. 

Sin Graadighed viſer Elritſen ved den Villighed, hvormed den 

bider pan Krogen. J Fangenſkab kan den fødes med Brod— 

krummer. 

Elritſen er en meget frugtbar Fiſk, og man finder hos ikke Sorplantning. 

faa Forfattere den Paaſtand, at Hunnerne altid have Bugen fyldt 

med Rogn *). Legetiden indtreffer i Juni, og ſkal kun vare to 

til tre Dage; Hannerne viſe i denne Periode Knuder paa Ho— 

vedet. Rognen ſkal udgydes paa Grusbund, og hver Hun under 

denne Forretning ledſages af to Hanner, der ſtille ſig en paa 

hver Side af hende. De befrugtede Wg udklakkes i faa Dage; 

Narrell angiver Angelens Storrelſe i Begyndelſen af Auguſt til 

4 Tomme. J Fangenfſkab ſkal denne Fiſt aldrig leve lengere 

end tre Aar (efter engelſke Forfattere.) 

Hvorvel den anſees for at yde en meget god Spiſe, ifær Anvendelſe. 

ſtegt, er den, paa Grund af fin ringe Storrelſe, kun af linen Vig— 

tighed ſom Neringsmiddel. Den afgiver en god Madding for 

Gjedder, Aborrer og Orreder, og benyttes fine Steder, hvor man 

holder Foreller i Damme, til Foder for disſe. 

Orrederne, der ſoge Selſkab med Elritſen, for at fortære den, Siender. 

maa maaſke anſees for den vorne Fiſks værfte Fjender; dog og— 

faa Gjedder og Aalekvabber høre til dens Forfolgere. Angelen 

ſkal have ikke mindre glubſte Efterſtreebere i adſtillige i Vandet 

levende Inſektlarver (henhørende til Slægten Ephemera o. ſ. v.). 

— Af Indvoldsorme har man hidtil truffet fire Arter i Tarmekanalen 

(Echinorhynchus nodulosus Schrk. og Ech, clavæceps Zed., 

+) Saaledes anfører Zartmann (helvetiſche Ichthyologie), at han fra 

Foraar til Heſt altid har truffet Gunner med fyldte Rognſakke; 

hvorfor Nogle mene, at de lege hver Maaned, Sommeren igjannem. 
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Caryophyllæus mutabilis Rud. øg Bothriocephalus granularis 

Rud.), en i Bughulen (Filaria ovata Zed). 

Medenftaaende Træfnit fremſtiller Blochs Cyprinus Aphya. 

. DETTES — SS SS arme 



Smærlingflægten (Cobitis Linn.). 

Legemsformen er langſtrakt og trind, og nærmer fig mere 

eller mindre til Aalenes. Munden findes anbragt paa Hove— 

dets Underflade, er lille og rigeligt forſynet med Skjeggetraade. 

Ojebenene, der ikke danne nogen fuldſtendig Kjede omkring 

Øjet, men i Regelen ere indſkreenkede til en eneſte Knogle, viſe in— 

gen tydelig Bevæbning. Svelgtenderne udgjore kun en 

Rakke, og ere Hundetænder (lange, koniſke, krumme). Gjelle— 

ſpalterne ſmaa, lodrette. Gjelleſtraalernes Antal tre. 

Ryg⸗- og Bugfinnen anbragte omtrent i Midten af Totallængs 

den. Skjellene meget ſmaa, ofte næppe ſynlige, ſtundom gan— 

ffe manglende, Hud en tyk og ſlimet. Svommebleren mes 

get lille, indeſluttet i et Benhylſter tæt bag Hjeerneſkallen. Tar⸗ 

mekanalen kortere end Fiſkens Totallcengde. 

104de Art. Den almindelige Smerling (C. barba- 
tula Linn.) 

Hovedets Længde indeholdes fem Gange eller 

lidet mere i Totallengden; den ſtorſte Højde, ſom 

omtrent er lig med den ſtorſte Tykkelſe, otte Gange 

i Totallengden. Af de ſex Skjeggetraade udgaa 

de fire fra Snudeſpidſen, to fra Mundvigene. 

Svelgtendernes Antal ſyvtilotte. Ryg finnen bes 

gynder foran Midten af Totalleng den. Farverne 

danne paa Hoved og Kropſen Marmorering; en fort 

Artsmæœrke. 
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Plet viſer ſig paa Halefinnens Rod forneden. Hales 

finnen er bagtil afſkaaren eller meget ſvagt ind— 

bojet; Bryſtfinnernes Lengde udgjor omtrent el— 

ler henimod en Sjettedel af Totallengdenz Fin— 

nernes Straaletal er 

Rygf. /; Bryſtf. 12; Bugf. 7; Gadborf. ; Halef. 18/8. 
(%/6—7) (1112) (6-7) (75-55) (17-19) 

Synonymi. Schonevelde S. 31: Cobitis fluviatilis. 

Pontoppidans Atlas I, 651: Cobitis Barbatula. 

Wilſes Beſkrivelſe af Fredericia S. 183: C. Barbatula. 

muͤllers Prodr. n. 401: C. Barbatula. 

Wilſes Reſſeiagttagelſer V, 232: C. Barbatula? 

Ufvildninger. Bloch, Deutschlands Fiſche tab, 31 fig, 3. Skandinaviens Fiſkar 

tab. 53. 

e Schonevelde meddeler ingen Beſkrivelſe af denne Fife, ingen Be— 

Synonymien. merkninger om dens Levemaade, ingen Angivelſe af dens Findeſtederz om 

han ſelv har iagttaget den, eller blot anfører den efter Andres Beretning, 

bliver derfor tviolſomt. Pontoppidan ſynes kun at have optaget den 

efter Schonevelde, Muͤller efter Pontoppidan. De to Citater af 

Wilſe forekomme mig tvivlſomme, iſer det ſidſte, da ingen Anden vides 

at have truffet Smerlingen i Limfjorden. 

Benævnelfer. Schonevelde fjender ingen danſke Navne for denne Art. 

*) Ved at foretage en omhyggelig Telling af Straalerne hos ti Ex— 

emplarer, fandt jeg i Rygfinnen hos de ni , hos et eneſte / z i Bryſt— 

finnerne hos ſyv Exemplarer tolv, hos tre kun elleve; i Bugfinnerne 

hos ſyv Exemplarer ſyv Straaler, hes tre fer; i Gadborfinnen hos 

ni Exemplarer 8, hos et ¼8; i Halefinnen endelig hos ſyv Exem— 

plarer atten lange Straaler, hos to ſytten, hos et nitten. 

At Valenciennes angiver ni ſom Bugfinnernes regelmasſige Straa— 

letal, maa formodentlig blot bero paa en Trykfejl. — Man ſam— 

menligne forreſten angaaende Finnernes Straaletal den udferligere 

Beſkrivelſe nedenfor. 
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Smerling, den Benævnelfe, hvorunder den hos danſke For— 

fattere omtales, er egentlig tydſk. J Egnen om Fredericia ffal 

den, efter Wilſe, foruden Smerling ogſaa kaldes Grund— 

ling, et Navn, der tilhører en ovenfor beſkreven Karpeart. 

Det noget bredere og mere fladtrykkede Loved, Skjeggetraa— 

denes Antal, de fremſtaaende Øjne, Bryſtfinnernes Leengde, den 

forte Plaet pan Halefinnens Rod o. ſ. v. adftille denne Art uden 

Vanſtelighed fra folgende. 

Farven er fint ſpraglet, eller fremſtiller en olivenbrun Mars 

morering paa en hvidagtig Grund; paa Ryggen forfvinder imid— 

lertid den lyſe Grund mere eller mindre fuldſtoendigt; hvorimod 

Bugfladen er hvidgul eller tildels rødlig uden Platter. Sides 

linien betegnes gjærne ved en mere eller mindre tydelig og fuld— 

ſtendig, fin, hoid Leengdeſtribe. Ryg- og Halefinnen ere marmo⸗ 

rerede, dog med en vis Regelmaesſighed, fan at afvexlende lyſe og 

morke Baand frembringes, af hvilke et mod Enden af Halefinnen 

iſcer plejer at være iojnefaldende; tydeligt betegnet er ogſaa en 

ſtor, noget oval“), ſortagtig Plæt pan Halefinnens Rod, hvilken 

vel for ſtorſte Delen ligger nedenfor Sidelinien, men dog ogſaa 

tildels hæver fig ovenfor denne, eller omtrent indtager / af 

Halefinnens Højde ved Roden. Den falder faa meget mere i 

Oje, fom den gjærne fortil og bag indfattes af en hvid Rand. 

Bryſtfinnerne viſe fvage Spor til Marmorering, hvorimod de ov— 

rige Finner antage Bugens Farve. Finnerne ere iovrigt udmer— 

fede ved nogle hvide Platter og Tegninger. Bryſt- og Bugfin— 

nerne viſe ſaaledes paa den underſte Flade ved Roden og ind— 

efter hver en ſtor, uregelmæsfig Plet; Ryg- og Gadborfinnen ere 

ved Roden indfattede med hvide Raude; ogſag Halefinnen har 

Spor til ſaadanne Rande foroven og forneden ved Roden. 

Gjellehulens Bægge ere mere eller mindre morktplerttede eller lige— 

) Formen af denne Plet favner Regelmasſighed, men den har altid 

ſterre Udſtreͤkning efter Højden end efter Længden, 

Beſkrivelſe. 
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ſom ſpertede.  Sfjæggetraadene gulagtige eller orangerøde. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 32/37/73 B 3½“; C 35/12" ; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 5½ %; B 5%; C 5%; 

ſterſte Tykkelſe (over Bryſtfinnernes Rod): A 5%; B 43/47 3 
(0 AS fat: 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 15% 

Højde over Nakken: A 3¾ %% B 3¼ //“ C 32/37; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 3%; B 3½ “///; C 32/5"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjællelaagets bageſte Rand: A 8"; 

B eee 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 7“; B 6¼½ .; C 62/3"; 

Snudeſpidſens Fremragning 7 0 Underkjaben: A 1“ B ///; 

det opſpilede Gabs Højde: A 2/8“ ; B 237!" 3 

det opſpilede Gabs Brede: A 1¼ “; B 1¾8 ““ 

Underkjobens Længde til Ledforbindelſen: A 2½ 3 

Længden af Snudens inderſte Traade: A 1¼“ͤ B 1/8“; C 13/4" 73 

Længden af Snudens yderfte Traade; A SA: BCS 

Længden af Mundvigenes Traade: A 31/37; B 2½““; C 22/81 5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: 42%; 

ſtorſte Gjænnemfnit af forreſte Naſebor: A ½/%“; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Nœſebor: A 2/57"; 

ſtorſte Gjcnnemſnit af bageſte Næfebor: A 1/37"; 

indbyrdes Afſtand imellem de bageſte Neſebore: A 1/8“ 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjehulens forreſte Rand: A 3%; 

B 3%; 

Afſtand mellem bageſte Nœſebor og Ojehulens Rand: A ½%3 

Ojets Lengdegjennemſnit: A 1½““ ; B 1½“; C 1½ %; 

Øjets Hejdegjennemſnit: A 1'7; B 17; C 1%; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 2“ B 27753 € 2%; 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Aae 942%; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjellelaagets bageſte Rand: 

in 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 19/27; 

B i ene, 
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Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 3¼½¼% ] B 32753 CG 3/3 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 6/8“ ] B 5%; C 574"; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 14%“ 3 B 13½“/; 

C 13 ½““/; 

Bryſtfinnernes Længde: A 7“; B 6 / C 673"; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 2/8“; B 2"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 20“; B 20%); 

4 19 %%%; 

Bugfinnernes Længde: A 5½““; B 5%; C 57/35 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 1“ 5 31/8“). 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 7/3 
B 62/3" 3 C 67/27 

Gadborregionens Længde: A 21/27; B 2¼““!; C 21/37 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 2½““; B 2½½; C 21/29 3 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 577; B 4½“; C 4½ ““; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 7½%3 B 6/4 

C 6 ½⁰9z 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: 4A 7/47 5 B 62/47 3 
0 7%½%¼3 

Halefinnens Længde i Midten: A 6“; B 6“; C 6”, 

Hovedets Længde indeholdes lidt mere end fem Gange 

(indtil 5 Gange) i Totallceengden; dets Højde over Nakken er 

omtrent lig dets halve Længde, og udgjor omtrent / af Krop— 

pens ſtorſte Højde; dets ſtorſte Brede overgager kun lidet Højden 

over Nakken. Formen temmelig fladtrykket, bred og langſtrakt; 

ſeet fra Siden fremſtiller Hovedet en Kile; Pandefladen ſtiger 

ned med ringe og jævn Skraaning, og viſer kun en ringe Run— 

ding mod Siderne; disſe ere lodrette og konvergere endel frem— 

efter; Underfladen ſtiger kun meget lidet op. Snuden bred og 

fladt afrundet; dens Længde indtager mere end en Trediedel af: 

Hovedets Længde, og ftaner kun lidt tilbage for Afſtanden fra 

Øjets bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand; den rager 

fint frem foran Overkjceben, og udſender i Enden fire temmelig 

lange, tynde og ſteerkt tilſpidſede Skjeeggetraade. Leng— 

den af disſe Traade lader til at være lidt individuel Afvexling 
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underfaftet; imidlertid ſynes det ydre Par altid at overgaa det 

indre i Længde"), og at udgjore en Trediedel til henimod en 

Fjerdedel af Hovedets Leengde. Mundſpalten, ſom ganſte 

ligger paa Hovedets Underflade, er lille og af Heſteſkoform, idet 

Overkjeeben til alle Sider fægger fig ud over Underkjceben; den omgi⸗ 

ves af temmelig fyldige Leber“). Højden af det opſpilede Gab 

indeholdes mere end tre Gange i Hovedets Længde, Fra Mund— 

vigene, der omtrent falde under Naſegrubernes forreſte Rand, 

udgager et tredie Par Skjeggetraade, hvilket i Regelen overtrerffer 

Snudens Skjeeggetraade i Længde, dog med ikke ubetydelig indi— 

viduel Afvexling?* *). Tungen ligger langt tilbage i Mund— 

hulen, og er aldeles ikke adſkilt fra dennes Bund. De Gruber 

pan Snudens Overflade tæt foran Øjnene, hvori Neſeborene 

ere anbragte, have en ikke ubetydelig Udftræfning, idet de omtrent 

fremme i Storrelſe med Ojehulerne. Det forreſte Neſebor, 

ſom ved et forholdsvis temmelig ſtort Mellemrum adffilles fra det 

bageſte, er kredsrundt, bagtil forſynet med en ſtor, tilſpidſet Hud— 

udvidelſe. Det bageſte Neſebor, der ikle livet overgager det 

forreſte i Storrelſe, og har en oval Form, ſavner Hududvidelſer +) 

+) Valenciennes angiver, at det ydre Par i det Mindſte er dob— 

belt ſaa langt ſom det indre; jeg har aldrig i den Grad fundet det 

ydre overgagende det indres Længde. 

„*) Jeg ved ikke, om Seckel har nogen ligefrem Erfaring for fig, naar 

han i fin Karakteriſtik af Slægten Cobitis (die Fiſche Kaſchmirs 

S 380) betegner Læberne ſom et Sugeredſkab (os labris ad 

suctum aptis instruetum). J Bygningen af Leberne harjeg intet, 

fra det hos Fiſkene almindelige Forhold, Afvigende kunnet opdage. 

) Saaledes rokke de, naar de rettes bagud langs Hovedets Sider, hos 

nogle Exemplarer langt forbi Ojehulens bageſte Rand, hos andre 

næppe til Midten af Sjehulen. 

+) Hvad der kan have foranlediget Zeckel til at angive et eneſte 

YWæfebor (ſoramen nasale utrinque unum) ſom karakteriſtiſt 

for Slægten Cobitis, er mig dunkelt. 
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Øjnene ere ſmaa, efterſom deres Længdegjænnemfnit, der for- 

holder fig til Hojdegjennemſnitet omtrent ſom tre til to, indeholdes 

fem Gange eller lidet mere i Hovedets Længde, Deres overſte 

Rand ſtjerer fig temmelig dybt ind i Pandefladen; Formen el— 

liptifk?). Pandens Brede mellem Øjnene overgaar omtrent med 

en Fjerdedel Øjets Leengdegjeennemſnit. Den Hovedet bekledende 

Hud er fan tyk, at den ganſke ſkjuler Formen af de underliggende 

Knogler. Gjelleſpalten temmelig lille og lodret, idet den 

ikke indffjærer fig i Hovedets Underflade; ved en meget tynd og 

gjcennemſigtig Hud, der endog ftræffer fig noget tilbage mod Bryſt— 

finnernes Rod, er nemlig Gjellelaagsapparatet forneden fæftet til 

Hovedets Underflade. Gjelleſtraalerne forholdsvis tem— 

melig ſtore og ftærfe, af Sabelform; ſtjondt de indbyrdes kun viſe 

ringe Længdeforffjæl, vil man dog ved nærmere Underſogelſe finde, 

at de tiltage gradevis fra forſte til tredie, faa at denne ſidſte er 

den leengſte. Den forſte er den bredeſte, og har den fuldkomneſte 

Sabelform, hvorimod den anden fjærner fig noget fra denne Form 

ved fin ringere Krumning og ſin Smalhed; den tredie Straale uds 

merker fig ved en vinkelagtig Bøjning nær Roden, ſamt ved fin 

ſterke, dog gradeviſe Tilſpidsning imod Enden. Forlengelſerne 

pan Gjaellebuernes mod Mundhulen vendte Side ere ſoedeles 

ſvagt udviklede, baade hvad Antal og Storrelſe angaar, og ind— 

ffrænfede til de vinkeldannede Buers vandrette Ben; de fremtræde 

under Form af koniſke Knuder, og danne ſom ſadvanligt en ydre 

og en indre Rakke, undtagen paa den pderſte Bue, hvor den ydre 

Rakke aldeles ſynes at forſpinde; Tallet af Knuderne er i hver 

Rake fem, eller maaſke fer"), og det ſamme Antal iagt⸗ 

*) Saaledes viſer den fig hos Exemplarer, opbevarede i Spiritus, af 

hvilke jeg har haft et ikke ringe Antal til Underſogelſe. Hos den 

levende Fiſk er Øjet, efter Valenciennes, ronde, mobile et sail- 

lant. 

*) Hos et uſadvanligt ſtort Exemplar har jeg falt indtil otte. 

Danmarks Siffe, III. 35 
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tages pan Svelgbenenes frie Rand. En Bigjælle favnes. 

Svælgbenene temmelig ſmaa, tynde, krumme. Svælgtæn- 

derne danne kun en Rakke, men fjærne fig forreſten i Beffaffens 

hed fra det hos Karperne almindelige Forhold, eller viſe omtrent 

ſamme Form fom hos de flefte andre Fiſkefamilier; de ere her for— 

holdsvis temmelig ſtore, koniſke, bagudbojede, ſtillede paatværs, faa 

ledes at de danne en Halvmaane, dog lidt uregelmasſigt; de ins 

derſte de ſtorſte, de yderſte de mindſte; det regelmeesſige Antal 

pan hvert Svelgben ſynes at være otte. 

Kroppen erlangſtrakt, indtil Ryg- og Bugfinnerne trind, men 

bliver derpaa mere og mere ſammentrykket og tynd, indtil den foran 

Halefinnens Rod viſer fig næften bladagtig. Buglinien neſten aldeles 

vandret, Ryglinien kun meget lidt buet, Kroppens ſtorſte Højde 

indeholdes omtrent otte Gange i Totallængden; den af 

tager mod begge Ender faa lidet, at Højden foran Halefinnens 

Rod omtrent er lig med Højden over Nalken og med ¼ af den 

ſtorſte Hojde. Rygfinnen er anbragt lidt foran Midten af 

Totalleengden, eller, med andre Ord, Afſtanden fra Snudeſpid— 

ſen til Rygfinnens forreſte Rand viſer ſig noget mindre end Afſtanden 

fra Rygfinnens bageſte Rand til Haleſpidſen. Den er meget 

fort (dens Længde udgjor omtrent en Tolvtedel af Totallcengden), 

men forholdsvis temmelig høj (dens Højde er gjærne lig med, 

eller overgaar endog, Kroppens ſtorſte Hojde). Formen uregel— 

masſigt firkantet, med de frie Hjorner afrundede og den overſte 

Rand fvagt indbojet. De tre forſte eller de ukloftede Straaler 

ere anbragte meget nær hverandre indbyrdes og tillige meget nær 

den fjerde (eller den førfte kloftede); de to forſte kunne ikke uden 

Disſektion iagttages, og den forſte unddrager ſig ſelv da let Op— 

merkſomheden, paa Grund af fin Korthed og Spedhed og den 

tykke indhyllende Hud. Femte og ſjette Straale de lengſte, ind— 

byrdes lige lange; de folgende raſkt aftagende; den ſidſte, ſom er kloftet 

til Roden, og atter har den forreſte Gren ſpaltet, medens den bageſte 

er enkelt, overtreffer anden Straale noget i Længde, Bindehuden 
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mellem de kloftede Straaler er tynd og glasklar. Bryſtfin— 

nerne, hvis Længde indeholdes mere end fer Gange, men næppe no— 

genfinde 6 Gange i Totalleengden, findes tilheftede paa Legemets 

Underflade (eller dog paa Grendſen af denne), i neſten vands 

ret Stilling; i Regelen beſtaa de hver af tolv Straaler, af hvilke de 

de to ſidſte, ſom ere meget ſmaa, enkelte og tet forenede, let over— 

ſes; de vvrige ere kloftede, med Undtagelſe af den forſte; anden 

og tredie de fængfte, indbyrdes omtrent lige lange. Bygningen 

af Bryſtfinnerne er iovrigt ſterk, næften plump; de tre forſte 

Straaler udmærfe fig ifær i faa Henſeende. Bugfinnerne, 

ſom ere tilheeftede under Rygfinnens Begyndelſe, ſtaa noget til— 

bage for Bryſtfinnerne i Længde, indeholdes omtrent otte Gange 

i Totallengden, og adſkilles bagtil ved et temmelig ſtort Mellem— 

rum fra Gadboret. Formen noget tilſpidſet; Straalerne ſteerke; 

den forſte og ſidſte enkelte, de mellemliggende temmelig ſteerkt klof— 

fede; den tredie den leengſte. Gadborregionen viſer fig ſom 

en oval Leengdeſpalte, der dannes ved en Fold eller Udvidelſe af 

Bughuden paa hver Side. Omtrent i Midten af denne Spalte 

ſes Gadboret ſom en temmelig ſteerkt fremtrædende Pa— 

pille, og bag denne ſtjelnes en Grube. Gadborfinnen erkjende⸗ 

ligt kortere og lidt lavere end Rygfinnen; dens Længdeftræfning 

indeholdes næmlig omtrent atten Gange i Totalleengden, og Hoj⸗ 

den er omtrent, eller næften, dobbelt faa ſtor ſom Leengdeſtraknin— 

gen. Straalernes Anal  fædvanligt otte, tre enkelte og fem 

kloftede (den ſidſte lige til Roden). Jovrigt er Straalernes Be— 

ſtaffenhed og indbyrdes Forhold omtrent ſom hos Rygfinnen, og 

den forſte Straale er maaffe endnu vanſteligere at iagttage end forſte 

Straale hos Rygfinnen. Halefinnen, hvis ſtorſte Højde ſtaar 

lidt tilbage for Hovedets Længde, og omtrent udgjor en Sjættedel 

af Totalleengden, ræffer kun lidet op pan Siderne af Halen; dens 

bageſte Vinkler viſe ſig, naar Finnen udſpendes, bredt afrundede 

og den bageſte Rand meget ſvagt indbojet; undertiden forſvinder 

Indbojningen endog ganſte. Af dens atten lange Straaler er den 

35* 
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yderſte paa hver Side enkelt, de øvrige kloftede omtrent i den 

halve Længde; Stotteſtraalerne paa Siderne af Halefinnen telles 

meget vanſteligt med Nojagtighed; jeg har troet at kunne anfætte 

ſom Regel fem paa den overſte Side, fer paa den nederſte, men 

undtagelſesvis har jeg foroven talt indtil ſyv Stotteſtraaler. 

Naar Antallet af de lange eller egentlige Haleſtraaler aftager til 

ſytten, ſynes Antallet af Stotteſtraalerne atforoges med en, og omvendt. 

Sidelinien, ſom kun er lidet iojnefaldende, ſtiger fra 

Skulderen noget ſkraat ned, indtil den nager henimod Enden af 

Bryſtfinnerne, men fortfætter derpaa fit Lob i en horizontal Ret⸗ 

ning omtrent midt imellem Ryg- og Buglinien. 

Skjellene ere ſaa ſmaa, at man ikke vel med det blotte 

Oje kan overtyde fig om deres Tilſtedevoerelſe; hvorvel Huden, 

naar den bliver tor, antager et chagrinagtigt eller ujævnt Udſeende, 

hvilket bevirkes ved Sfjællene, Ved Lupens Hjælp overtydes 

man imidlertid om, at Skjelbekledningen har ſamme Udſtrekning 

ſom hos Karpearterne i Almindelighed, eller at kun Hoved og 

Finner favne Skjcl. Skjellene ere vel ordnede i regelmesſige 

ſtraa Rakker, men de viſe ſig kun taglagte i en ringe Grad, eller endog 

flet ikke. At beſtemme Antallet af Skjellenes Rakker har ikke villet 

lykkes mig, ifær fordi de let falde af, faa at alle Exemplarer, i 

ſtorre eller ringere Udftræfning, frembyde Steder, der ere blottede for 

Skjcll. Gjænnemfnitet af Sfjællene hos et Exemplar af 3%3 

Tommers Længde udgjorde omtrent ¼0 til 0 Linie. Formen 

nærmer fig, ſtjondt med nogen Uregelmasſighed, til det Kreds— 

runde. En Inddeling i Felt eller Vifter har jeg ikke kunnet iagt— 

tage. Paa den midterſte Del af Sfjallene forſpinde overho— 

vedet alle Spor af Strukturen; det er kun mod Randene, at de 

foncentriffe Værtftriber fremtræde ſvagt og ei ringe Antal, de fra 

Middelpunktet udgagende Straaler derimod meget ſteerkt, ifær 

bagtil, faa at Randen der faar et noget bolgedannet Udſeende. 

Sideliniens Skjel indffrænfe fig til blotte Kanaler, der imidlers 

tid forholdsvis ere ſtore og af ikke ubetydelig Vidde. 
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Bughulens Længde udgjør næften Halvdelen af Total: Indre ave 

længden; dens Vægge have en perlemoderagtig Grundfarve, ſom 

dog bliver mere eller mindre uren ved en Tilblanding af Sort. 

Leveren udgjor en temmelig ſtor, gulbrun Masſe, hvilken for 

ſtorſte Del ligger paa højre Side og under Maven, og indtager 

en Trediedel af Bughulens Længde; en tynd Lap eller Afdeling 

ftræffer fig ned langs Mavens venſtre Side, men forener fig at— 

ter bagtil med Hovedmasſen, hvorved ligeſom et rundt Hul eller 

Aabning i Leveren frembringes, Rognſekkene, ſom hos de drægtige 

Hunner indtage næften hele Bughulens Længde, ere fortil i en 

lille Stræfning (lidt mere end ¼ af deres Længde) adſkilte, eller 

danne ligeſom to Horn, men fmælte derpaa ſammen til en bred 

Masſe, ſom dog gradevis aftager i Tykkelſe, og i den bageſte Ende af 

Bughulen bliver meget tynd. Længden af Tarmekanalen 

er omtrent en halb Gang ſtorre end Bughulens Længde, men 

udgjør fun omtrent %a af Totallængden. Det forte, men vide 

Spyiferør vifer indvendigt ſyv eller otte Lengdefolder. Ma— 

ven, ſom meget tydeligt og beſtemt adſkiller fig fra Tarmen, bes 

ſtaar af to Afdelinger : en bred, lige bagud rettet, fæfdannet Del 

og en tyndere, fremadrettet Portnerdel, ſom ved en Portner— 

klap adſkilles fra Tarmen. Denne, der omtrent er tre Gange 

faa lang, ſom Spiſeror og Mave tilſammen, danner ingen Bugt— 

ninger, men viſer fig af forſtjcellig Vidde; dens forſte lille Strek— 

ning er temmelig tyk, derneeſt kommer en tyndere, dernæft alter en 

tykkere, og endelig bliver den ſidſte og ſtorſte Straekning af Tar— 

men meget tynd. — Nyrerne tage forſt deres Begyndelſe bag 

Svommebleren, og ophøre i en ikke ganſke ubetydelig Afſtand fra 

Enden af Bughulen (de indtage kun omtrent / af Bughulens Længde) ; 

de danne et temmelig bredt Baand, ſom i hele Længden udgjor 

en ſammenheengende Masſe, og bagtil gradevis tilſpidſes noget. 

Mellemkjebebenene krummede, bagtil ſmallere, dog af— Knogte- 

ſtumpede, fortil med en fort opſtigende Del. Overfjæbebe- 

nene af en meget plump og ureg elmasſig Form, ſteerkt udvidede 



550 

pan Midten og i begge Ender, og altſaa med to Indfnøringer. 

Ogſaa Underkjeben er af plump og bred Form. Ojebe— 

nene danne her ingen Kjede, men indſtrenke fig til en eneſte, 

foran Øjet liggende Knogle af uregelmæsfigt firkantet Form, af 

ſtorre Højde end Længde og forſynet med en Slimkanal. For 

gjellelaaget vinkeldannet, men meget lavt eller med den ba— 

geſte opſtigende Del meget fort, næften rudimenter i Sammenlig⸗ 

ning med den vandrette Del. Gjellelaagsſtykket af ure— 

gelmesſigt firkantet Form, af ſtorre Længde end Højde, højere 

fortil end bag, med den overſte-forreſte Vinkel ftærft fremtrædende, 

og med den overſte Rand nedbojet. Undergjellelaaget 

bredt, fvagt krummet, omtrent af lige Brede i hele Længden, 

bagtil ſtumpt afrundet, Mellemgjellelaaget af en meget 

langſtrakt og ſmal Form, neſten ſom et Ribben eller en Gjelle— 

ſtraale. Hjerneſkallen temmelig flad, med meget fvagt 

udviklet Nakkekjol, udmærfet ved en Spalte eller ſnever Aabning 

langs Midten af Interparietalbenet bagtil, Det nederſte Nakke— 

ben udſender vel forneden to ſmaa Apofyſer, der bagtil forene 

fig, og danne en Ring, men derimod ikke frembringe en ſaadan 

fordybet, Svelgteenderne modſvarende Plade, ſom hos de egent— 

lige Karpearter. Rygraden beſtaar af 40 Hoiroler, hvoraf 

de 21 tilhore Bughulen, nitten Halen. Af Bughvirvlerne ere 

de nitten bageſte forſynede med temmelig ſtore og ſteerke Ribben; 

de to forſte Bughvirvler danne derimod, ifær ved pladeagtig Ud 

videlſe af Tværfortfættelferne, to ſmaa, ved Siden af hinanden 

liggende, hule Benkugler eller Blerer, der indeſlutte den meget lille, 

ſolvfarvede, af en dobbelt Hud dannede Svomme- eller Luftblere. 

Roygfinnen er anbragt over fjortende til attende Hvirvel. Den 

ſidſte Halehvirvel viſer ingen ſaadan Kam paa Siderne 

forneden, ſom ſedvanligt træffes hos Karpearterne. Overarm— 

benet halvmaanedannet, forholdsvis af ſtaerk Bygning. Bek— 

kenbenet en temmelig ſterk, uregelmassſigt firkantet, bagtil lidt 

udvidet, fortil noget tilſpidſet og udſtaaren eller kloftet Plade. 
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Willughby omtaler efter Baldner (og altſaa ſom fore- ufarter. 

kommende i Rhinen) en guldgul Afart; hvilken dog formodentlig 

er meget ſjcelden, da ingen andre Forfattere ſynes at fjende den. 

En Længde af tre til halvbfjerde Tommer er Smerlingens Sterrelſe. 

ſedvanlige Storrelſe, og den ſynes kun ſjeldent at overſtride fire. 

Imidlertid har jeg ſet et Individ af næften fem Tommers Længde, 

Denne lille Fiſt har en vid Udbredelſe, hvorvel intet Nojag⸗ Sorefommen. 
tigt endnu i fan Henſeende kan faftfættes; den ffal træffes fra 

det øftlige Sibirien til Irland, fra Italien, Kaukaſus og ſelv 

Perſien til Sverige og Skotland.“) 

Om dens Forekommen hos os kan jeg intet Sikkert meddele, 

da det endnu ikke er lykkedes mig, at erholde danſke Exemplarer 

af den. Schonevelde angiver, ſom ovenfor bemerket, ingen 

Findeſteder. Ved Fredericia, Kolding og Vejle har jeg forgje— 

ves efterſporet den, og maa overlade Andre endelig at afgjore, om 

Wilſes Efterretning er paalidelig. — En mundtlig Meddelelſe, 

ifølge hvilken den fkal træffes i det ſydlige Sjælland i Susagen, 

giver jeg Plads her, for at anledige dens nærmere Provelſe. 

Smarrlingen elſter ſmaa, ikke meget dybe Stromme med klart 

Vand og Grus- eller Stenbund. Den opholder fig — ſom Fiſke 

med Skjeggetraade i Almindelighed — ved Bunden, og ffjuler 

Zevemaade. 

) Paa Kamtſchatka ſavnes den efter Pallas. Efter Linné og Retzius 

ſynes man tidligere i Sverige kun at have kjendt den ſom indført 

(habitat in lacu Mælaren, istue adlatus e Germania et satus a 

rege Friederico I. Linné Fn. svec, ed. alt. n. 341). Wilsfon 

udtrykker fig faa ubeſtemt over denne Arts Forekommen, at man af 

hans Ord ikke med Sikkerhed kan flutte, hvorvidt han deler eller 

forkaſter de anforte Forfatteres Mening (habitat in rivis lapido— 

sis, apud nos rarissimus. Prodr. pag. 35). Da den imid— 

lertid er afbildet i „Skandinaviens Fiſkar“, formoder jeg (Texten til 

den omtalte Afbildning er endnu ikke kommen mig tilhende), at den 

ogſaa træffes paa ſaadanne Steder, hvor den ikke kan antages at 

være indført, 
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fig gjærne under Stene, Uddrives den fra fit Skjuleſted, ſvom⸗ 

mer den med Raſkhed. Efter Bloch ffal den do ſtrax, naar den 

kommer op af Vandet, hvilket dog ikke ſynes at ſtemme med dens 

ſmaa Gjelleaabninger og Ophold paa Bunden, Mod og under 

Uvejr ſiges den at viſe ſig meget urolig. 

Neringen beſtaar i Orme og andre ſmaa Vanddyr, ved 

hvis Opſogen den viſtnok drager Nytte af ſine Skjeggetraade. 

Ogſaa Vandplanter og Dynd fkal den tage til Takke med. 

Sorplantning. Legningen ffal indtræffe i Marts og April, og Rognkornenes 

Anvendelſe. 

Siender. 

Antal være meget ſtort. Legen ſtjules under Vandplanter eller i 

Sandgruber (efter Hartmann). J det tredie Aar ſkal Smer⸗ 

lingen vere forplantningsdygtig. 

Hvor denne lille Fiſt forekommer i Mængde, anvendes den ſom 

Neringsmiddel; den berommes ſom færdeleg velſmagende ), og an— 

befales tillige ſom let fordojelig. Sine Steder fætter man endog 

ſaadan Pris paa den, at man anlægger Smerlinggruber 

i Strommene til dens Opbevaring. 

Større Fiſke, Fugle og ſelv enkelte Pattedyr (Vandrotter 

til Ex.) ere Smeerlingens Fiender. Af Indvoldsorme har man 

i Tarmekanalen fundet Ascaris dentata Zed., Echinorhynchus 

clavæceps Zed., Caryophyllæus mutabilis Rud. og en ubeſtemt 

Bothriocephalus; i Bughinden en ubeſtemt Ascaris. 

+) For endnu at forhøje dens Velſmag, tilraader man, at lade den dø i Vin, 

koge den med Fløde o. ſ. v. — gaſtronomiſke Forſkrifter, der nokſom 

viſe, hvor agtet den er. 
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105te Art. Dyndſmeerrlingen (Cobitis fossilis Linn.). 

Hovedets Længde indeholdes ſyv Gange i To- Aurtsmeærke. 

tallengden, den ſtorſte Højde omtrent ti Gange. 

Den ſtorſte Tykkelſe udgjor omtrent “ af den ſtor⸗ 

ſte Højde. Af de ti Skjeggetraade udgaa fire fra 

Snudeſpidſen, to fra Mundvigene og fire fra Un- 

derleben. Rygfſinnen begynder lidt bag Midten af 

Totalleengden. Farvernes Fordeling frembringer 

afvexlende morkere og lyſere Leengdebaand. Hales 

finnen bagtil afrundet. Bryſtfinnernes Længde 

indeholdes omtrent elleve Gange i Totalleengden. 

Finnernes Straaletal er: 

Rygf. /; Bryſtf. 11; Bugf. 6; Gadborf. /; Halef. 15%). 

Schonevelde, S. 56: Poecilias. Synonymi. 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 134: der Schlampizker. 

Der er, efter Schoneveldes Beſkrivelſe, ingen Grund til at tvivle Bemærkn. 

om, at hans Poecilias betegner nærværende Art, og dette fremtræder ae 

klarere, naar man ſammenligner Gesners tidligere Artikel om denne 

Fife"), hvilken S. upaatvivleligt har haft for Oje. 

*) Det her anførte Straaletal afviger, kun med Undtagelſe af Bugs 

finnernes, fra det, ſom findes hos Valenciennes. Jeg vil derfor 

bemerke, at min Angivelſe er efter egen Telling, og at jeg troer 

at kunne indeſtaa for dennes Nojagtighed; ſamt forøvrigt henviſe 

til Beſkrivelſen nedenfor. 

**) Hist. animal. II, 444. 
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Egentlige danſke Benævnelfer har denne Art ikke; thi Dyn d— 

ſmerling er kun en Overfættelfe af det Tydſke. Heller ikke i 

Hertugdømmerne ſynes man at befinde egne Nasone for den. 

Schonevelde ved kun at angive en hamborgſk Benævnelfe “), 

og Schlampizker hos Kuß er laant af Bloch. 

En mere langſtrakt og ſammentrykket Form, Skjeggetraade— 

nes ſtorre Antal, tydelige Skjel, Farverne o. ſ. v. adſkille denne 

Art fra forrige. 

Grundfarven er paa Ryggen gronbrun, paa Bugen lyſt gul 

graa **); men naſten overalt fremtræde mangfoldige ſortagtige 

Platter og Prikker, der tildels ere ordnede ſaaledes, at de danne 

Leengdebaand. Meſtiojnefaldende bliver et bredt, morkebrunt Baand, 

ſom ftræffer fig fra Gjellelaagene til Halefinnens Rod, og hvis 

Rande ere ſortagtige, eller morkere end det øvrige Baand, 

ſamt uregelmasſigt bøjede i en Sigſaglinie. Ovenfor dette Baand 

ſes et ſmallere lyſebrunt, nedenfor det et hvidagtigt; nedenfor 

det hvidagtige fremtræder atter et endnu ſmallere morkebrunt 

Baand. Paa Hovedets Sider ftræffer et ſmalt Baand fig næs 

ſten fra Snudeſpidſen gjænnem Ojet til Gjællelaagets bageſte 

tand. Ryg- og Halefinnen ere graabrune med mange ſmaa, 

morke Pletter; de øvrige Finner lyſe, uden ret tydelige Pletter; 

en flor mork Plet iagttages tæt over Bryſtfinnernes Rod. 

Üdmaalinger. 

Totalloengde: 8/12“ 3 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): 10% 3 

ſtorſte Tykkelſe (omtrent over den ſterſte Højde): 7/7; 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: 28% 3 

Højde over Nakken: 8 ///! 

Højde foran Halefinnens Rod: 7/3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: 143 

+) Hamburgi dicitur eine Meherputte. læsses 

%) Levende Exemplarer have, efter Bloch, orangefarvet Bug, 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: 11½““ 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjqcben: 1“; 

Længden af Snudens mellemſte Skiceggetraade: 5 ““; 

Længden af Snudens yderſte Skjcggetraade: 5 ““; 

Længden af Mundvigenes Skjeggetraade; 6“; 

Længden at Underlcebens yderfte Skjcggetraade: 2“; 

Længden af Underlebens inderſte Skjcggetraade: /“: 

det opſpilede Gabs Højde: 4½““; 

det opſpilede Gabs Brede: 2½%/3 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: 4% 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Noſebor: 4½ÿ “j 

ſtorſte Gjænnemfnit af forreſte Næſebor: 803 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Nœſebor: ͤ́ 

ſtorſte Gjænnemfnit af bageſte Naſebor: ö 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Naſebore: 21/3" 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Sjehulens forreſte Rand: 67" 3 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Ojehulens Rand: ¼8“ 3 

Øjets Længdegjænnemfnit; 2“ 3 

Øjets Højdegjænnemfnit: 137" 3 

Pandens Brede mellem Øjnene: 3//2'W > 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 
4% z 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 
A5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: 47/12” 3 

Roygfinnens Lengdeſtrokning: 5“7; 

Rygfinnens ſtorſte Højde; 9“; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: 30¾8“ͤ 3 (187) 37) 

Bryſtfinnernes Længde: 9x; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: 11/27" 5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: 4½¼%¼3 

Bugfinnernes Længde: 77/37"; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: 1/8; 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: 98ͤ3 

Gadborregionens Længde: 2/83 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: 58“; 

Gadborfinnens ſtorſte Hejde: 8"; 
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Gadborfinnens Afſtand fra Haleſinnens Rod: 16/27; (10% 39 

Halefinnens Længde i Midten: A 11¼ //. 

Hovedet, hvis Længde kun udgjorſen Syvendedel af Total 

længden, har en langſtrakt, ſammentrykket og fortil noget tilſpid— 

ſet Form; dets Højde over Nakken er ikke betydeligt ſtorre end dets 

halve Længde, dets ſtorſte Tykkelſe lidt ringere end dets halve 

Længde. Den Skraaning, hvormed Hovedets Underflade ſtiger 

op, er lidt ſtorre end den, hvormed Pandefladen ſtiger ned. St 

defladerne neſten lodrette, kun ſpagt konvergerende fremefter. 

Snuden omtrent lig Hovedets halve Længde til Nakken, temme— 

lig tyk og ſtump, i Enden forſynet med fire Skjieggetraade, 

der indbyrdes omtrent have lige Længde, og tilbagerettede naa 

lidt forbi Ojets forreſte Rand. De fra Mundvigene udgagende 

Traade ere ubetydeligt længere "enn Snudens; Underleebens to 

Par Derimod langt kortere, ifær det mellemſte Par, der bliver næs 

ſten rudimenteert, eller kun fremſtiller en lille koniſt Spids ved 

Roden af det yderſte Par. Mundſpalten halvmaanedannet, 

naar Munden er lukket; det opſpilede Gab danner en Oval, 

hvis Højde indeholdes fuldt tre Gange i Hovedets Længde. 

Tungen ligger langt tilbage, og er faſtvoxet til Underkjceben i 

fin hele Længde. Neſeborene ſmaa, anbragte langt fra Snu— 

deſpidſen, tæt foran Øjet, det forreſte lidt højere end det bageſte, 

omtrent i Linie med Pupillens overſte Rand; det forreſte Neſe— 

bor adſtilles ved et forholdsvis temmelig ſtort Mellemrum fra 

det bageſte, og har den bageſte Rand udvidet til en temmelig lang, 

tilſpidſet Hudlap; det bageſte Næfebor er af oval Form, med 

Lengdegjennenſnitet ſtorre end Hojdegjaennemſnitet. Ojnenes 

forreſte Rand falder lidt foran Midten af Hovedets Længde, den 

„) Det ſidſte, eller det imellem Klammer indefluttede, Tal angiver Af— 

ſtanden til Begyndelſen af Hudkjolene, da disſe i visſe Maader 

kunne betragtes ſom henhørende til Halefinnen, eller til dennes paa 

Siderne af Halen anbragte Stetteſtraaler. 
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bageſte lidt bag Midten, den øverfte i Pandefladen; de ere me— 

get ſmaa, idet deres ſtorſte Gjænnemfnit indeholdes ſyv Gange i 

Hovedets Længde; Formen oval, med ſtorre Længde end Højde”). 

Panden flad; dens Brede mellem Øjnene naſten dobbelt faa 

ſtor ſom Ojets ſtorſte Gjænnemfnit. Den Hovedets Sider be— 

deekkende Hud er fan tyk, at Gjallelaagsſtykkerne aldeles ikke viſe 

fig. Gjelleſpalten begynder omtrent i Linie med Øjets nes 

derſte Rand, og ſtrakker fig lodret (eller med en S dannet Krums 

ning) indtil omtrent i Linie med Midten af Bryſtfinnernes Rod. 

Gjelleſtraalerne, der paa Grund af den tykke dem inde⸗ 

ſluttende Gjellehud, ikke kunne iagttages uden Disſektion, ere alle 

meget lange, tynde og ftærft krummede; de aftage gradevis i 

Længde ligeſom i Krumning, faa at den inderſte er den korteſte 

og tillige den mindſt bøjede, den yderſte den lengſte og ſteerkeſt 

buede. Den forſte har omtrent lige Brede i hele Længden, og 

ender afſtumpet; de to andre viſe ſig derimod lidt tilſpidſede i 

den bageſte Ende. Roddelen af den ſidſte Straale er fan ſteerkt 

bojet, at den danner en ret Vinkel med den ovrige Del. Gjel— 

lebuerne halomaanedannede; Forlengelſerne paa Mund— 

ſiden ſmaa, ſtumpe, i Retningen forfra bagtil ſammentrykkede 

Knuder. Den pderſte Gjellebue viſer kun en Rake, den indre, 

beſtagende af tretten Knuder; den anden Gjellebue har fjorten 

Knuder i den ydre, tolv i den indre Rakke; den tredie tolv i 

hver Rake; den fjerde tolv i den ydre, elleve i den indre Relke. 

Svaelgbenets frie Rand viſer ogſaa elleve eller tolvb Smaaknuder. 

Bigjellen fremtræder ikke. Svelgbenene gjennembores af 

et Antal ſmaa Aabninger, der give dem et filegranagtigt Udſeende; 

) Valenciennes lægger megen Vægt paa Opdagelſen af une trés 

petite fente en forme de pore allongé et étroit, qui marque 

sous P'oeil la place correspondante å l'extrémité aigué du sous- 

orbitaire. XVIII, 46. Jeg har forgjaves ftræbt at finde denne lille 

Spalte hos det Exemplar, der har tjent til den ovenſtaaende Be— 

ſkrivelſe. 
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fra deres ydre eller konvexe Rand udgaar omtrent paa Midten 

og under rette Vinkler en temmelig ſtor Sidegren. Foruden et tem— 

melig ſtort Antal meget ſmaa, uregelmasſſigt ſtillede Tænder, ſom kun 

ved Hjelp af en ſterk Lupe kunne iagttages, findes en Ræffe meget 

ſtore Tænder (jeg har iagttaget fem eller fer), der i Form nærme 

fig de hos fan mange Karpearter forekommende Krogtender: de 

ere ſammentrykkede i Retningen forfra bagtil, og viſe en bred 

Krone, hvis ene Hjørne eller Vinkel træder frem i Form af en 

lille Spids eller Krog. 

Kroppen har en meget langſtrakt, næften liniedannet Form; 

dens ftørfte Højde indeholdes omtrent ti Gange i Totallængden, 

men Hojden aftager kun meget lidt henimod Halefinnen, og endnu 

mindre mod Nakken (Højden over Nalken indeholdes omtrent tolv 

Gange, foran Halefinnens Rod mellem tretten og fjorten Gange 

i Totallengden). Kroppen er temmelig ſteerkt ſammentrykket; 

hvor dens Tykkelſe er ſtorſt, foran Rygfinnen, udgjor den 

dog ¼ ä af Højden, men længere tilbage mod Halefinnen tiltager 

Sammentrykningen, og Kroppen erholder et knivsbladagtigt Udſeende. 

Ryggen har jeg fundet meget flad i en Strakning bag Nakken, 

Dernæft hvælvet (tildels endog med noget Spor til Kjol) indtil 

Rygfinnen, bag denne i en lille Strakning udhulet efter Længe 

den, men derpaa forſynet med en ſtor og tynd Hudkjol, der tilta— 

ger gradevis i Højde, ræffer lige til Halefinnen og uden Afbry— 

delſe gaar over i denne. Bugen viſer ſig fortil fladt afrundet, 

forſynet med en Lengderende eller Fure, ſom ſtrakker fig fra 

Bryſtfinnernes Rod til Bugfinnerne; mellen Bugfinnen og Gad— 

borfinnen bliver den flad, ovenover den ſidſte lidt tilſterpet, og bag denne 

atter i en lille Stræfning afrundet, men derpaa forſynet med en 

Hudkjol, der forholder ſig ſom den ved Ryggen omtalte. Ryg— 

finnen begynder lidt bag Midten af Totalleengden, omtrent over 

Bugfinnernes Rod, indtager omtrent en Tyvendedel af Totalleeng— 

den, er neſten dobbelt fan høj ſom lang, af høj Triangelform, 

med tre enkelte og fer kloftede Straaler; forſte Straale rudimen⸗ 
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tær, anden Straale ikke fuldt halv fan lang ſom tredie; femte 

og fjætte Straale de leengſte, indbyrdes omtrent lige lange; de 

to ſidſte Straaler meget kortere end de foregagende, men den ſid— 

ſte dog fænger end den anden enkelte Straale. Bryſtfinnerne, 

hvis Længde omtrent ſtemmer med Rygfinnens Højde, og inde— 

holdes elleve Gange i Totalleengden, viſe en meget langſtrakt, til 

ſpidſet og ſmal Form, idet deres Brede ved Roden indeholdes 

omtrent ſex Gange i Lengden; jeg har talt elleve Straaler, af 

hvilke den forſte og de tre ſidſte ere enkelte, de mellemliggende i 

ringe Grad kloftede; tredie Straale er den lengſte; de tre ſidſte 

ligge hverandre faa ner, at de let kunne tælles ſom en. Bugs 

finnerne ere lidt kortere end Bryſtfinnerne (de indeholdes om— 

trent tretten Gange i Totallængden), men ligeſom disſe af langs 

ſtrakt, ſmal og tilſpidſet Form; deres Spidſer adſtilles ved et ikke 

ganſte ubetydeligt Mellemrum fra Gadborregionens forreſte Rand. 

Straaletallet fer, af hvilke de to ſidſte ſidde hinanden meget nær ; 

disſe og den forſte enkelte, de tre mellemliggende ſvagt kloftede, 

tredie den loengſte. Gadborregionen af temmelig ſtor Udſtrakning, 

fortil noget fremragende; bag det ſtore, kredsrunde Gadbor en 

lille Papille og mellem denne og Gadborfinnen en ſtor Grube. 

Gadborfinnen er noget længere men lidt lavere end Rygfin— 

nen, og da den kun beſtaar af otte Straaler, ere disſe ſtillede 

lidt videre fra hverandre end Rygfinnens Straaler. Finnens Form 

temmelig bredt afrundet, de tre forſte Straaler enkelte, de fire 

folgende ſterkere kloftede end Rygfinnens Straaler; den ſidſte deri 

mod er enten enkelt, eller dog kun meget fvagt og utydeligt klof— 

tet; femte og fjætte Straale de længfte, indbyrdes omtrent lige 

lange; den ſidſte noget længer end anden. Halefinnen inde— 

holdes, naar dens Stotteſtraaler ikke medregnes, omtrent ni Gange 

i Totalleengden, og er altſaa kortere end Hovedet; dens Form 

bred, bagtil afrundet; den teller kun tretten eller femten længere 

Straaler; Stotteſtraalerne ere talrige, og ftræffe fig langt op paa Has 

lens Sider, men jeg kan ikke nojagtigt angive deres Antal, da 
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jeg ingen Disſektion har kunnet foretage i dette Ojemed. Fin 

nernes elleve mellemſte Straaler viſe ſig dobbelt kloftede i noget 

mindre end den halve Længde, Jeg har aldeles ikke været iſtand 

til at opdage nogen Sidelinie hos nærværende Art, medens hos 

den foregagende, meget mindre Smarling Sidelinien med Lethed 

iagttages “). 

Skjelkledningen er langt tydeligere og ſteerkere udvik— 

let end hos foregagende Art“), og Sfjellene viſe en fuldkommen 

Taglegning, tildels endog i fan ſteerk en Grad, at Uregelmasſig— 

hed opſtaar, idet Rakkerne ligeſom ſammenblandes, hvorved Tal- 

lingen af dem vanſkeliggjores. Jeg har kunnet ffjælne omtrent 

180 Rakker efter Fiſkens Længde ===), 25 eller 26 efter Højden 

De ſtorſte Skjel, tagne omtrent midt pan Siden hos et Exem— 

plar af halvniende Tommers Længde, havde omtrent 7/10 Linie 

i Hojdegjcennemſnit og 7/10 i Lengdegjcnnemſnit; Formen af de 

ſtorre Skjel er mere eller mindre regelmesſigt oval; mod Ryg 

og Bug frembyde Skjellene adſtillige Afvexlinger i Form, blive 

noget kredsrunde, nyredannede, afſtumpede o. ſ. v. Sfjallenes 

koncentriſte Ringe ere meget fine og følgelig talrige; det Punkt, 

hvorom disſe Kredſe ere dragne, ligger meget nær Sfjælleneg 

ſorreſte Rand. Inddeling i Felt eller Vifter ſpores ikke; derimod udgaa 

+) Denne vaſentlige Forftjællighed ſynes ganſke at have undgaaet Valenci⸗ 

ennes' Opmerkſomhed. Han berører kun meget loſeligt Sideli— 

nien hos Cobitis barbatula, og forbigaar den hos C. fossilis gan⸗ 

fle med Taushed. 

*) Det er aldeles urigtigt, naar Valenciennes vil forklare Skjel— 

klodningens ſtorre Tydelighed hos denne Art blot af Individernes 

betydeligere Storrelſe; thi Skjcllene have forholdsvis omtrent tre 

Gange faa ſtort Gjennemſnit hos denne, ſom hos foregaaende Art. 

*r) Jeg vil ikke angive dette Tal for nøjagtigt, men derimod ter jeg 

paaſtaa, at det nærmer fig langt mere til Virkeligheden end det af 

Valenciennes anførte (135-140). 
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mange ſteerke, bolgeagtigt bøjede Striber fra det nys betegnede Cen⸗ 

trum til Periferien i hele dennes Udftræfning ; jeg har talt indtil 

henimod 80 ſaadanne Straaler; disſe forbindes i visſe Afſtande 

ved Kredſe, der ere meget tykkere end de ſedvanlige koneentriſke 

Kredſe. 

Af Mangel paa Exemplarer til anatomiſk Underſogelſe kan 

jeg ikke efter egen Erfaring give nogen Beſtrivelſe af Skelettet el— 

ler Indvoldene. De folgende Meddelelſer ere laante hos Wa— 

lenciennes. Mellemkjebebenenes Sidegrene tynde. Overs 

kjebebenene to ſtore, ffjævt firkantede Mader, hvis nedre ſtumpe 

Vinkel ender med en lille Torn. Ojebenet forleenger fig bagtil til en 

Torn, og udſender ogſaa fra fin Baſis en lille Torn. For- 

gjellelaaget har Form af en ſtor, krum Plade, og ſtoder uns 

der Struben ſammen med det fra den modſatte Side. Gjelle— 

laagsſtykkets øverfte Rand lige, den forreſte fodret og lige, 

den nederſte noget konkav, hvorved Vinkelen bliver meget ſpids; 

overſte-forreſte Vinkel fremtrædende og temmelig bred, overſte— 

bageſte Vinkel afrundet og meget ſtump. Detlille Und ergjelle-⸗ 

laag udfylder den Indbojning, ſom Gjallelaagsſtykkets nedre 

Rand frembringer. Mellemgjellelaaget lille og ſmalt. 

Pandebenene ſmalle mellem Ojnene. Sigtebenet hæver 

fig foran til en tynd, ffarp Plade. Interparietalhullet langſtrakt 

og meget ſmalt. Hjerneſkallens bageſte Del har ingen Kamme, 

hverken paa Midten eller mod Siderne, og viſer ſig derfor tem— 

melig glat og afrundet; den er forſynet med to temmelig ſtere og 

runde Huller (koramina mastoidalia). Ryg raden beſtaar af 

50 Hviroler; 33 af disſe tilhøre Bughulen, ſytten Halen. De 

to forſte Bughvirvler danne det Benhylſter, ſom indeſlutter Luft— 

blæren, de ovrige bære Ribben. Forſte Hvirvels Tornefort— 

fættelfe antager foroven Form af en bred Benplade eller Kam; 

denne Fortſettelſes to Rodder, der omſlutte Rygmarven, udvide 

fig til Benplader, ſom dele fig, hver i tre Flige, af hvilke en for— 

ener fig ved Ledforbindelſe med Nakkebenet nær Nakkehullets over⸗ 
Danmarks Siſte. III. 36 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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ſte Rand, de to andre udbrede fig til Siderne, og optage den we— 

berſte Knogle i Mellemrummet mellem dem og Tvarfortſettelſerne. 

Disſe ſidſte udbrede ſig forneden til to Plader, der med Siderne 

bøje fig op, for at mode Tornefortſettelſen, og ere væbnede med 

en temmelig ſtor, dolkagtig Fortſgettelſe. Den anden Hvirvels 

Tornefortſcttelſe danner en meget ſmallere Kam foroven end for— 

ſtes; forneden frembringer den to ſmaa, fremadrettede, celluloſe 

Plader. Tvarfortſcettelſerne udvikle fig til en, af mange ſmaa 

Huller gjennemboret, eller ligeſom noetdannet Plade, der paa Un— 

derfladen ved en Lengdefure deles i to Afdelinger. 

Svommebleren kuglerund, beſtagende af en ydre faſtere 

og en indre blødere Hud; den udſender bagtil en lille Kanal til 

Spiſeroret. Maven og Spiſeroret udvidede og cylindriſke, 

udgjørende en Trediedel af Tarmens Længde. Tæt bag Portneren gjør 

Tarmen en Vinkel, men lober iovrigt aldeles lige, midt imel— 

lem de to Waggeſekke, til Gadboret. Den lille, Maven indhyl—⸗ 

lende Lever er delt i to Lapper, af hvilke den højre længere og 

tykkere optager Galdebleren. Nyrerne baanddannede, med 

bugtede Rande; de ftvæffe fig til Enden af Bughulen. 

Afarter. Dyndſmarlingen ſkal variere ikke ubetydeligt i Farve, efter 

Beſkaffenheden af Vandet, hvori den opholder ſig; hvilket ſynes at 

have givet Anledning til Opſtillingen af et Par nominelle Arter 

(Cobitis Fürstembergii Fitz,, Cobitis variabilis Parreys). 

Efter Bloch nager den en Længde af ti til tolv Tommer, men der 

ere Forfattere, ſom paaſtaa, at den endog kan blive en Alen lang. 

Den ſedvanlige Storrelſe er imidlertid kun otte til ni Tommer. 

gorekommen. Denne Art har en mindre vid Udbredelfe end ſoregagende; 

imidlertid træffes den fra Egnene ved det kaspiſke og forte Hav 

indtil Belgien, fra Donau til det nordligſte Tydſtland. 

Schone velde angiver den ſom hyppig i Holſtens mod 

Elben grendſende Egne”); ogſaa i Kieler-Kanalen, er det mig 

Stsrrelſe. 

„) Ex Billa vel Billena et Albi prope Hamburgum frequ enter 

capiuntur. Schon. I. e. 
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berettet, at den ffal fanges; om dens Forekommen i det egentlige 

Danmark er Intet mig bekjendt. 

Et af de meſt paafaldende og tidligſt opfattede Trek i denne 

Fiſts Levemaade er dens Tilbojelighed til at nedgrave ſig i Dynd, 

en Tilbojelighed, ſom har givet Anledning til dens ſyſtematiſke 

Navn. Den træffes derfor fortrinsvis i Vande med dyndet 

Bund, er, ſom Bundfiſkene i Almindelighed, ſejglivet, og kan længe 

bevare Livet i Mudderet af udtørrede Sumpe. Mod Uvejr ſtiger 

den op fra Bunden, hvorfor man ſtundom holder den i Glas, 

for af dens Bevagelſer at ſlutte fig til Forandringer i Vejrliget. 

Naar den kommer op i Vanddſkorpen, nedfvælger den Luft, og flere 

Jagttagere have bemærket, at den gjænnem Gadboret giver Luft⸗ 

blærer fra fig. Den lader høre en ſceregen pibende Lyd, naar 

den fanges, At den opnager en, i Forhold til den ringe 

Storrelſe ikke ubetydelig Alder, ſynes man at turde ſlutte deraf, at 

Valenciennes omtaler et Individ, han i otte Aar har opbe— 

varet i Fangenſfkab. Samme Forfatter har iagttaget, at tilfel— 

dige Beſkadigelſer af Ryg- og Gadborfinnen hurtigt erſtattedes. 

Orme, Inſekter, Fiſte og Dynd angives ſom dens Nering. Nring. 
Individer i Fangenſtab fortære ſmaahakket Kjod. 

Den ffal lege om Foraaret (efter Bloch), afſcette Rogn-gorplantning. 

kornene pan Vandplanter, og formere ſig ſteerkt. 

Kjodet ſtal være blødt og flaut, og tillige, hvad allerede Anvendelſe. 

dens Levemaade lader formode, have Dyndſmag. Den er altſaa 

ikke agtet ſom Neeringsmiddel. Til dens Anbefaling tjæner imid— 

lertid, at den er letfordojelig og ikke har mange Ben. 

Gjedder og Aborrer regnes ſom Dyndſmarlingens farligſte siender. 

Fiender. Krebs og Frøer ſiges at angribe Angelen. Af Ind⸗ 

voldsorme har man kun fundet en eneſte Art (Distoma transver- 

sale Rud.) i Tarmekanalen. 

Zevemaade. 

36* 
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Wigfmærlingen (Botia Gray ). 

Denne Slægt ſtemmer i de allerfleſte Forhold overens med 

foregagende, men udmerker fig ved det bevegelige, ofteſt med 

to fremragende Torne vebnede Ojeben. Ogſaa er 

Formen gjærne mere ſammentrykket, ſamt Skjeggetraadene for⸗ 

holdsvis kortere. 

106te Art. Den europeiſke Pigſmerling (Botia Te- 
nia Linn.“ ). 

Hovedets Lengde indeholdes omtrentſex Gange, 

den ſtorſte Højde over ſyv Gange i Totallengden; 

den ſtorſte Tykkelſe overgaar Halvdelen af den 

ftørfte Højde. Munden omgives af fer Skjegge— 

traade foruden Underlebens Fryndſer. Ojebenet 

) Uagtet det af Agasſiz foreflaaede Slegtsnavn, Acanthopsis, er 

dannet mere i Overensſtemmelſe med Nomenklaturens Regler end 

Navnet Botia, har jeg dog troet, at burde foretrække dette ſom det ældre. 

) Da denne Art er udbredt over neſten hele Europa, og tillige er den 

eneſte af Slægtens talrige Arter, ſom træffes i denne Verdensdel, 

har jeg ment, i Mangel af andet danſk Navn, at kunne betegne 

den med Tilleget den europeiſke; hvorvel den, hvad ogſaa neden— 

for bemerkes, tillige forekommer gjænnem en Del af det nordlige 

Aſien. 
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er tvekloftet, med den inderſte-bageſte Pig ſtorre 

end den yderſte-forreſte. Bryſtfinnerne ſmaa, 

næppe lengere end Bugfinnerne; disſe ſidſte til— 

hæftede lidt foran Midten af Totallengden, om— 

trent under Rygfinnens Begyndelſe; Halefinnen 

fladt afrundet, med en langſtrakt fort Ojenpletpaa 

Roden foroven. Finnernes Straaletal er: 

Rygf. ¼; Bryſtf. 9; Bugf. 7; Gadborf. ; Halef. ¼16/4. ) 
(Z/a-/5) 

Schonevelde S. 74: Tænia cornuta. Synonymi. 

Pontoppidans Atlas I, 652: Cobitis Tænia. 

muͤllers Prodr. n. 402: C. Tænia. 

Kuſz, Naturb. d. Herzogth. S. 134: die Steinſchmerle. 

Bloch, Deutſchlands Fiſche tab. 31 fig. 2. Schonevelde tab. 4. Afvildninger 

— Det ovenſtagende Zræfnit efter Originaltegning. 

Schonevelde's Beſkrivelſe og Afbildning lade ingen Tvivl om, at Bemærkn. 

det er nærværende Fiſk, ban har for Oje; men det undgik hans Opmark⸗Synonymien. 

ſomhed, at Gesner allerede tidligere havde omtalt den under Nav— 

net Cobitis aculeata. Idet han anſaa den for en ny Fife, tillagde 

han den ogſaa et nyt Navn, Tænia cornuta, hvorved Willughby og 

Andre forlededes til at opføre den dobbelt. — Pontoppidan har ene ef— 

ter Schonevelde optaget Arten, Müller igjæn efter Pontoppidan. 

Schone velde forteller os, at man til hans Tid i Byen Benævnelfer, 

Slesvig kaldte denne Fiſt Schmeherpütte og Steinbicker. 

Bencvnelſen Steinſchmerle hos Kuß er rimeligvis laant af 

Blod. Danſte Trivialbenevnelſer for denne Fiſk ere mig ikke 

bekjcendte. 

Foruden Tornene under Ojet, der afgive et ſaa fortrinligt 

Skjcelnemerke mellem nærværende og de to foregagende Smeer⸗ 

linger, kan endnu den lille forte Plœt paa Halefinnens Rod for— 

Beſftrivelſe. 

) Det ovenangivne Straaletal grunder fig kun paa Underſogelſen af 
to Individer. 



566 

oven udhæves ſom et iojnefaldende og let opfatteligt Kjændetegn 

for denne Art. 

Hos de faa af mig underſogte, allerede i en Rakke af Aar 

i Spiritus opbevarede, Individer vare Farverne mere levende, 

deres Fordeling ſirligere og for Ojet behageligere, end Blochs oven— 

citerede Afbildning udtrykker dem. Grundfarven orangegul, paa 

Ryggen og tildels paa Siderne faa tat beſtroet med utallige brune 

Prikker, at den mere eller mindre fuldftændigt ſtjules. Idet disſe 

Prikker fine Steder træde tættere ſammen, andre Steder ſprede 

fig, frembringe de dels en uregelmesſig Marmorering, dels mere 

regelmesſige Platter og Baand. Paa Grandſen af Ryg og Si— 

der frembringes ſaaledes et, lige fra Nakken til Halefinnen naa⸗ 

ende Leengdebaand, dannet af middelmaadigt ſtore, rundagtige el 

ler ovale Plotter, henimod tredive i Tallet, der alle have en ly— 

ſere Rand eller Indfatning, og ſaaledes ligne Ojne. Nedenfor 

bette Baand indtil Sidelinien“) dannes et andet Lengdebaand 

af en fin Marmorering, ſom baade foroven og forneden begreend— 

ſes af en lyſere Rand. Endelig fremtreder tet nedenfor Side— 

linien en Længderæffe af omtrent femten eller ſexten, ſtore, for 

ſtorſte Delen tydeligt rundagtige Plætter, der ftræffe fig fra Gjelle⸗ 

laaget til Halefinnen, og indbyrdes adſtilles ved ikke ubetydelige 

lyſere Mellemrum. Hele Hovedet, med Undtagelſe af den ſmalle 

Underflade, bedæffes af en levende Marmorering, frembragt af 

gule og brune Farver; et morkebrunt Baand ſtrakker fig paa hver 

Side fra Nakken gjennem Ojet til Snudeſpidſen. Bryſt- og Bugs 

finner ſamt Gadborfinnen ere uden Platter, af ſamme orangegule 

Farve ſom Bugen, eller lidt lyſere; Ryg- og Halefinnen viſe deri— 

mod paa den lyſe Grund brune Platter, der dog ikke danne ſaadanne res 

gelmeesſige Tocerbaand, ſom Bloch afbilder, men ſnarere frem— 

bringe Sigſaglinier eller Tavl. Pag Halefinnens Rod, ovenfor 

) Eller rettere til det Sted, hvor Sidelinien ſedvanligt findes; thi nær= 

værende Fiſk favner en ved Slimkanaler betegnet Sidelinie. 
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Sidelinien, fremtræder, ſom allerede ovenfor angivet, en juftiffe ſtor, 

men meget tydelig og ojnefaldende, fort Plat af langſtrakt oval 

Form, omgivet af en lys Rand. 

Udmaalinger. 

Totallcengde: A 42“; B 45%; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): A 5¼¼% B 6"; 
ſtorſte Tykkelſe (noget foran den ſtorſte Højde): A 33773 NB 4½ %; 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 14% B 162"; 

Højde over Nakken: A 4“; B 41/3" 3 

Højde foran Halefinnens Rod: A 3 ¼““ ; B 37/37" 5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjellelaagets bageſte Rand: A 67; 

B 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 5¼ / 3 B 6%); 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjaben: A ½““/; B ½%7; 

det opſpilede Gabs Højde: A 1/8““; B 2%; 

det opſpilede Gabs Brede: A ///; B 2/4) 5 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A1 ½““; B 1 ¼¼3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojehulens forreſte Rand: A 3“; B 

3% 3 

Ojets Lengdegjennemſnit: A 1“ B 1¼ “7; 

Øjets Hojdegjannemſnit: A /“! ; B 1/“¼/; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A ½8““; B 2/3"; 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 4 

e ez; 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjollelaagets bageſte Rand: A 

3% % B 3% %; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: 4A 19%; 

B 19 %““/; 

Rygfinnens Lengdeſtrækning: A 3“; B 3¼ %%; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 5 ““; B 5¼ /; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 13¼% ] B 16%); 

Bryſtfinnernes Længde: A 4½% ; B 5½½3 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 1%; B 1%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: 4 18/77; B 

20 /-; 
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Bugfinnernes Længde: A 5/7; B 5½% z 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 1¼8“ 3 B 157": 

Afſtand fra Bugfinnernes Rod til Gadborets forreſte Rand: A 8 ½%3 

3 977 i 

Gadborregionens Længde: A 1/2'7; B 1/27"; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 2/8“ ; B 2½ /; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 477; B 4½%); 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 5% B 6—½ 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: 4 6/7; B 6”; 

Halefinnens Længde i Midten: A 6 /“; B 644”, 

Hovedet, hvis Længde indeholdes noget over fer Gange 
i Totallcengden, er meget ftærft ſammentrykket og betydeligt tyn— 

dere end Kroppen paa Midten. Dets Sideflader konvergere ilke 

ubetydeligt fremefter, men ere derimod konvexe eller udbojede i 

Retningen ovenfra nedefter, idet den ſtorſte Tykkelſe i denne Ret— 

ning omtrent falder paa Midten; hvorimod Hovedets Underflade 

og ifær Pandefladen tilſtjcerpes, den ſidſte endog i den Grad, at 

den næften Danner en Kjol. Pandelinien er iovrigt krummet lige 

fra Nakken til Snudeſpidſen, og fremſtiller omtrent et Stykle af 

en Cirkelbue; Hovedets Underflade ſtiger derimod kun me— 

get ſvagt opad. Munden ligger paa Hovedets Underflade, tem— 

melig langt bag Snudeſpidſen, og Underfjæben optages ganſte af 

og omſluttes af Overkjceben. Gabet meget lille, ovalt; dets 

Hojdegjeennemſnit udgjor ikke en Fierdedel af Hovedets Længde, 

Et Par meget ſmaa Skjeggetraade er anbragt paa Snudeſpid— 

ſen, et andet Par paa Overlceben, omtrent midt imellem førftnævnte 

og Mundvigene, et tredie Par udgaar fra Mundvigene; disſe 

tre Par have indbyrdes omtrent lige Længde, og naa neppe den 

halve Længde af Sjets ſtorſte Gjeennemſnit; de blive altſaa kun 

lidet ſynlige, men endnu meget mindre ere de Indſkjeringer eller 

Fryndſer, hvormed den tykke Underlebe er forſynet. Neſebo— 

rene ere anbragte hojt oppe mod Pandekjolen og temmelig langt 

foran Ojnene, omtrent midt imellem disſe og Snudeſpidſen; Ran⸗ 
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den af det forreſte udvikler fig til et lille Rør. Tæt foran og 

under Øjet fremtræder af en Spalte i Huden Ojebenets dobbelte, 

bagudrettede Torn; begge Grene eller Pigge ligge i ſamme hori— 

zontale Flade, den ene mere fortil og udvendigt, den anden længere 

tilbage og mere indvendigt; den ſidſte overgaar den forſte bety— 

deligt i Længde og Styrke.“) Ojnene ſmaa, anbragte højt og 

kun med ringe Mellemrum, men omtrent i Midten af Hovedets 

Længde, af noget aflang Form; deres Længdegjænnemfnit indehol— 

des omtrent fer Gange i Hovedets Længde, men er dog kjende— 

lig ſtorre end Pandens Brede mellem Øjnene. Gjelleſpal— 

ten, ſom har en S⸗dannet Krumning, begynder foroven omtrent 

i Linie med Ojehulens nederſte Rand, og ender forneden ved 

Bryſtfinnernes Rod mod den ydre Rand. 

Kroppens ſtorſte Højde nærmer fig ſtundom til det Dob— 

belte af den ſtorſte Tykkelſe; dens Form er, idetmindſte indtil 

Gadborfinnen, ret tydeligt firkantet, idet Sidefladerne flige lodret 

ned, og Ryggen ſaavelſom Bugen viſe fig bredt og fladt afrun— 

dede.“ ) Fra Nalken indtil Rygfinnen danner Ryglinien en ſvag 

Bue, ſktraaner under Rygfinnen ned, og bliver derneeſt omtrent vands 

ret. Bag Rygfinnen har Rygfladen en Lengdefure, og foran 

Halefinnen Spor til en Hudkjol, ſom gjentages paa Bugfladen. 

Denne ſidſte viſer tre Leengdefurer i Middellinien: en mellem 

Bryſt⸗ og Bugfinner, en anden mellem Bugfinner og Gadbor og 

en tredie bag Gadborfinnen. Rygfinnen er anbragt omtrent 

over Fiſkens Midte, idet dens forreſte Rand falder lidt foran, 

den bageſte fint bag Halvdelen af Totalleengden. Den er kort, efter— 

ſom dens Lengdeſtrekning indeholdes elleve til tolv Gange i To— 

+) Den forſtorrede Afbildning af Piggene hos Bloch udtrykker ikke 

dette Forhold tilberligt. 

*) Det Gjennemſnit, Bloch leverer af denne Art, ſynes mig baade at 

være for ſterkt afrundet, og at angive Tykkelſen for ſtor. 
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tallengden, men temmelig høj, næften lig med Kroppens ftørfte 

Højde, af en uregelmasſigt firkantet Form. Den beſtaar af tre 

enkelte og ſyv kloftede Straaler; fjærde Straale eller den forſte 

kloftede den længfte; Forholdet iovrigt omtrent det fædvanlige. 

Bryſtfinnernes Længde indeholdes henimod ni Gange i To— 

tallengden, og disſe Finner udmerke fig altſaa ved ualmindelig 

ringe Storrelſe. De ere anbragte paa Fiſtens Bugflade, og have 

en neſten vandret Stilling; Formen tilſpidſet, noget ſegldannet 

eller med den yderſte Rand buet; af de ni Straaler er den førs 

ſte og ſidſte enkelte, de mellemliggende kloftede. Bugfinnerne, 

ſom findes tilheeftede under Rygfinnens forreſte Rand, ere omtrent 

lige faa ſtore, eller ſtundom endog lidt ſtorre end Bryſtfinnerne, 

af temmelig ſteerk Bygning og noget bred Form. Straalerne ere, 

med Undtagelſe af den forſte, kloftede; den ſidſte dog kun hoiſt 

ubetydeligt. Gadborregionen, ſom er anbragt i omtrent 

7 af Totallengden, har en temmelig betydelig Udftræfning, og 

viſer, bag en noget utydelig Papille eller Fremragning, en dyb 

Grube. Gad borfinnen er endel kortere og lavere end Ryg— 

finnen (dens Lengdeſtrakning indeholdes omtrent ſexten Gange i 

Totallængden, dens Højde er omtrent lig Kroppens Højde ved 

dens forreſte Rand); Formen og Straalernes Forhold omtrent ſom 

hos Rygfinnen. Halefinnen er lidt kortere end Hovedet, og 

indeholdes henimod ſyv Gange i Totallceengden. Dens bageſte 

Rand bredt afrundet. Af Stotteſtraaler har jeg kun opdaget fire 

ſmaa foroven og ligeſaa mange forneden! men, da jeg ingen 

Disſektion har foretaget, tor jeg ikke indeſtaa for, at Tallet jo 

kan være noget ſtorre. Af Sidelinie har jeg intet Spor kun— 

net bemerke. 

Skjellene ere meget ſmaa, regelmæsfigt taglagte, men 

vanſtelige at telle; jeg troer at kunne anſette Tallet fra Gielle— 

aabningerne til Haleſinnens Rod til omtrent 180, og i Højden 

har jeg talt mellem tredive og fyrretyve. De ſtorſte Stjæl har 

jeg fundet af omtrent en Trediedel Linies Gjennemſnit hos en 
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Fiſt af 45 Liniers Længde. Formen temmelig kredsrund; ingen 

Felt eller Vifter; de koncentrifre Ringe af middelmaadig Finhed 

og Talrighed, pan Midten af Skjellene forſpindende i ſtorre els 

ler ringere Üdſtrakning; 30—40 ſterke, uregelmesſigt bolgedan⸗ 

nede Striber eller Straaler udgaa til Omkredſen. 

Af denne Art har jeg ikke været iſtand til at underſoge no— 

get Exemplar anatomiſk. Den indre Bygning ſynes, efter Va— 

lenciennes' Angivelſer, at ſtemme overens i det Vaſentlige 

med Forholdet hos den almindelige Smerling. — Hvad Benra⸗ 

den angaar, da er iſer Hjerneſkallens ſammentrykkede 

Form paafaldende, i Forbindelſe med Sibenets ſterke Kjol. 

Ojebenets Form og Bevagelighed er allerede omtalt. For— 

uden de forſte Hvirvler, der danne Svommebleerens Hylſter, tel— 

ler Valenciennes 38 Hvirvler, af hvilke kun elleve ſtulle til 

hore Halen. 

Farveforandringer af denne Art ſkulle forekomme; til Exem— 

pel ſaadanne, hos hvilke Sidernes morke Platter forene fig til 

ſammenheengende Baand. Det ſynes at være en ſaadan, Eich— 

wald har opſtillet“) ſom ny Art under Benævnelfen Cobitis 

caspia. 

Valenciennes beretter, at hans ſtorſte Exemplar af denne 

Fiſk kun havde fire Tommers Længde; den af Bloch meddelte 

Afbildning overſkrider derimod fem Tommer, medens paa den an— 

den Side Narrell angiver tre Tommer ſom den fædvanlige 

Grendſe for Artens Vært i England. 

Den har en meget vid Üdbredelſe: fra det oſtlige Sibirien 

(Bajkal eller maaſke endnu oſtligere) kan den forfølges lige til 

England *), fra Neapel og Spanien idetmindſte til det ſydligere 

Sverige (Skaane og Veſtergotland). 

) J Fauna caspio-caucasica. 

) J Skotland og Irland vides den ikke at være truffet. 

Indre Byg⸗ 
ning. 

Afarter. 

Sterrelſe. 

Forekommen. 
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Schonevelde fjænder intet andet Findeſted for den end 

Slien, hvor den imidlertid vel maa have været ret almindelig, 

efter de to ovenfor anførte Trivialnavne at flutte. Efter en 

Meddelelſe af Boie, har han erholdt den tæt ved Kiel i et 

lille, med Rusſee i Forbindelſe ſtaaende Vandlob, men den 

var Stedets Fiſtere ubefjændt. J det kongelige naturhiſtoriſke 

Muſeum opbevares et Par Exemplarer fra det ſydlige Sjælland 

(Nesbyholm); ligeledes i Univerſitets-Muſeet (Sorø). 

Levemaade. Denne Art opholder fig ifær i Stromme med Sand- eller 

Stenbund, og fkal, efter Bloch, gjerne ſtjule fig under Stene, 

Naar den fanges, lader den en pibende Lyd høre. Bloch 

fortæller, at den let ſaarer Fiſkerne med ſine ſpidſe Pigge, 

hvilket lader formode, at den i Fare retter dem ud mod Si— 

derne til fit Forſvar. Den er ſeiglivet og kan, ligeſom de fore— 

gaagende Smarlinger, let opbevares i et Kar med Sand paa 

Bunden, naar Bandet jævnligt ſtiſtes. J Modfætning til Dynd— 

ſmerlingen ffal den ikke blive ret længe paa et Sted, og den ſkal 

bevæge Leeberne uafbrudt „ligeſom en Kanin“ (Bloch). Val en⸗ 

ciennes, der har iagttaget denne Fiſk i Fangenſkab, anfører 

Folgende: „de pleje at ſtjule fig i Sandet, faa at kun Snude— 

ſpidſen, Ojnene og lidt af Isſen rage frem. — — Berorer 

man dem, faa ſtjule de fig aldeles, men viſe fig ſnart igjæn 

pan ſamme Sted, derſom man ikke foruroliger dem. Rorer man 

dem flere Gange, gaa de under Sandet, og komme tilſidſt frem 

i nogen Aſſtand fra det Sted, hvor de forſt vare,” 

Mering. VWigfmærlingen er temmelig graadig, og nerer ſig iſeer 

af Orme, dog ogſaa af Fiſterogn, Fiſkeyngel og andre ſmaa 

Vanddyr. 

gorplantning. Den ffal forplante fig i April og Maj, og affætte Legen 

paa Dybet. 

Anvendelſe. Kjodet af den angives at være magert og ſejgt; og det er 

kun i Mangel af Bedre, at den ſtundom benyttes ſom Narings— 

middel. 
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Forſtjcellige Vandfugle, ligeſom ogſaa Gjedder og Aborrer, maa he- Liender. 

tragtes ſom den lille Fiſks farligſte Fiender. Af Indvoldsorme har 

man iagttaget fire Arter hos den; nemlig i Tarmekanalen Echi— 

norhynchus clavæceps Zed., Distoma transversale Rud. og Ca- 

ryophyllæus mutabilis Rud.; i Bughulen Ligula simplicissima. 
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XVI. De Aaledannede. 

Tobisſloegten (Ammodytes Linn.). 

Formen langſtrakt, temmelig trind. Hovedet ſteekt til— 

ſpidſet, med Underkjeeben i Hviletilftand betydeligt fremragende 

foran den gjærne noget fremſkydelige Overkjgebe. Dennes Rand 

indtages i hele Længden af Mellemkjeebebenene. Kjeberne, 

Tungen og Ganebenene uden Tender, men Plougſtjerbe⸗ 

nets forreſte Ende ſtundom væbnet med et Par ſterke Ten— 

der eller Tandknuder, og Svalgbenene altid forſynede med Tan d— 

karder. Gjelleaabningerne dybt kloftede. Syv Gjelle— 

ſtraaler; en ftærft udviklet Bigjelle er tilſtede, ſamt fire 

Par frie Gjellebuer. Rygfinnen og Gadborfinnen 

beſtaa af ukloftede Straaler, og indtage en betydelig Længdeftræf- 

ning (iſer den forſte), men ere adſkilte fra den dybt kloftede Hales 

finne. En af Huden dannet Kjol viſer fig langs hver Side paa Grend— 

ſerne af Sidefladerne og Bugfladen. Skjellene meget ſmaa, 

faſtſiddende. Maven en tilſpidſet Sæf med tydeligt afſat Ports 

nerdel og med en lille Blindtarm. Bughulen fortſettes et 

ikke ubetydeligt Stykke bag Gadboret over Gadborfinnen. S vømm es 

blære favnes. Knoglerne gronagtige. 
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107de Art. Den almindelige Tobis (Amm. Tobiauus 

Linn.) 

Formen temmelig liniedannet og trind; Hove— 

bets Længde udgjor en Femtedel af Totallengden, 

og er neſten tre Gange fan ſtor ſom den ſtorſte 

Hojde, der indeholdes omtrent tretten til fjorten 

Gange i Totallængden, og ikke betydeligt overgaar 

Den ftørfte Tykkelſe. Overkjeben kun ganſke lidet 

fremſkydelig. Plougſkjerbenet i Enden vebnet med 

to ſtore, ſterke, koniſke Tender. Snudens Længde 

til Øjets forreſte Rand indeholdes omtrent 2½ 

Gange i Hovedets Længde, omtrent tolv Gange i 

Totalleengden. Panden og Ryggen foran Rygfinnen 

flade og temmelig brede. Rygfinnen begynder oms 

trent over Bryſtfinnernes Spidſe. En mork Plat 

pan Siderne af Snuden. Skjelrekkernes Antal 

fra Gjelleſpalten til Halefinnens Rod beløber fig 

tilhenimod to Hundrede (180-195), fra Sidelinien 

til Hudkjolentil over 40 (432). Finnernes Straale— 

tal er: ; 

Rygf. 56; Bryſtf. 14; Gadborf. 30; Halef. &/15/6 ). 
(54-58) (13-14) (28-30) 

*) At tælle Finnernes Straaler hos denne Fiſk er et mojſommeligt og 

langvarigt Arbejde, efterdi det ikke kan foretages med fuldkommen 

Sikkerhed, for alle Straaler ere lesnede fra den forbindende Hud. 

Ti Exemplarer gave mig felgende Reſultat: i Rygfinnen fandt jeg 

hos fire 56 Straaler, hos tre 57 Straaler, hos et 58, hos et 55 

og hos et 54; i Bryſtfinnerne taltes hos ſyv Exemplarer fjorten 

Straaler, hos to tretten; det tiende Exemplar havde i den ene Bryſt— 

finne tretten, i den anden fjorten Straaler. J Gadborfinnen fand— 

tes hos fem Exemplarer tredive, hos fire 29 og hos et endelig kun 

28 Straaler. Halefinnen viſte ſtedſe femten lange Straaler. Jeg 

indrømmer iøvrigt gjærne, at et ſterre Antal Tellinger udfordes, 

for at faſtfette en paalidelig Norm. 
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Schonevelde S. 76: Tobianus. 

Pontoppidans Atl. I, 647: Amm. Tobianus, 

muͤllers Prodr. n. 334: Amm. Tobianus. 

Olavius, Skagens Beſkrivelſe S. 182: Tobliiſer. 

Aagaard, Beſkr. over Thye S. 46: Snegel. 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. S. 131: der Sandaal. 

Sofman, Tidsſkr. f. Naturv. II, 374; Torbis eller Sandgravling. 

Faber, Tidsſtr. f. Naturv. V, 250: Tobiſen. 

Bloch, Deutſchlands Fiſche tab. 75 fig. 2. — Skandinaviens Fiſkar 

tab. 54. 

Med Henſyn til Synonymien maa kun bemærkes, at alle de anførte 

Citater viſtnok ligeſaa fuldt henhore til følgende Art ſom til denne; da man 

førft i den nyeſte Tid har lært at adſkille disſe to faa nærftaaende Fiſke, 

der paa alle vore Kyſter ſynes at leve ſelſkabeligt blandt hverandre, og 

tildels at træffes i omtrent lige ſtor Mængde. Men, idet alle Synony— 

mer her ere ſamlede, bliver det overflødigt, ved folgende Art at gjentage 

dem. 

Denne Art horer til de danſte Fiſte, der ere vel begavede 

med Navne. Paa vore Kattegatskyſter kaldes den almindeligſt 

Tobis. Benavnelſen Tos (med langt o), ſom jeg har hort 

paa Jydlands Oſtkyſt (til Exempel ved Bjornsknude), bliver vel blot 

at betragte ſom en Sammentrakning af foregagende“). Individer af 

ualmindelig Storrelſe udmeerker man i det nordligſte Jydland ſom 

Tobiskonger. Paa Kyſten af Thyland hedder den Snegel, 

længere nede mod Hjerting Sn vel og Sandgrevling. J 

Nyborg fortaltes mig, at man der falder den Hyllebosſe. 

Tobiſen ſynes i flere Henſeender at minde om Hornfiſten: 

ved Farverne, ved Legemets Form, ved Hovedet med den frem— 

ragende Underkjcebe, ved Sidernes Hudkjole og ved de noget 

gronagtige Knogler. 

*) Og Torbis hos Zofman er vel kun en fordærvet Udtale. 
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Far ven paa Ryggen og Hovedets Overflade ſmukt gres⸗ 

grøn, Sider og Bug ſolohvide; Finnerne hvide og gjeennemſigtige, 

kun Halefinnen ved Roden gron, med noget indblandet Sortag— 

tigt. En fort Plat viſer fig paa Siderne af den gronagtige 

Overkjcebe, og Spidſen af Underkjceben er morktfarvet. Pupillen 

fort, Hornhuden ſolvfarvet. Gjellehulens Vægge tildels med 

ſolvfarvet Overtrek. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 12½““; B 44775; C 92/3" 3 

ſtorſte Højde: A 11“; B ½:“; C 83/3"; 

ſterſte Tykkelſe: A 9“; B 5% C 7½¼ 5; 

Omkreds, hvor Højden er ſterſt: A 29/27; B 20“; C 29/3 

Højde over Nakken: A 97/87"; B 5ö ½; C 7½ %; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 3⅜“““; B 2½“ ; C 3% 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Giellelaagets bageſte Rand: A 30¾ “'; 

B 1½“; C 23 ½ %; 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Nakken: A 20 ¼““; B12 ¼%/j 

C516%: 

Underfjæbens Fremragning foran Snudeſpidſen: A 27/37"; B 1¼ůC 

8 2715 

det opſpilede Gabs Højde: A 15½“ ““; B87; C 10%½““; 

det opſpilede Gabs Brede: A 677; B 2½“,,; C 3¾8““; 

Længden af Mellemkjcbebenenes Sidegren: A 8 /“ ; B 4%; 
0 6”; 

Længden af Mellemkjobebenenes opſtigende Gren: A 1“ 3 B 2"; 
8 2771⁰¹ 3 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 14“ ; B 9%; C 

10%“ ; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til forreſte Næſebor: A9“; B 5%,; 
Cc 62/3!!! 

ſtorſte Gjænnemfnit af forreſte Næfebor: A ½““; B V; GYS! 5 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næſebor: 4 /½8“' ] B ½%; C 
72ů⁵-3 

ſterſte Gjænnemfnit af bageſte Næfebor: 4 ½% „WB ½%%,; C /; 

Danmarks Fiſke, III. 37 
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indbyrdes Afſtand imellem de bageſte Næfebore: A2 / 3 B 1473 

(51/67 

Ufftand fra Underkjabens Spidſe til Sjehulens forrefte Rand: A 

12% be FLG 
Ufftand 1 bageſte Næfebor og Ojehulens Rand: a 21/2" 3 81¼¹ ]Ä 

C 18/47; 

Øjets Ses rl eg USUS e SØN FANE 

Øjets Højdegjænnemjnit: A 22773 B 2; 0 2 . 

Pandens Brede mellem e A 57 B 2½7%3 CY 

Ufftand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 45/3 

B 1¾%; C 2% %%; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 

A e SI Loe CART po dr: 

Afftand fra Underfjæbens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A 43“; 

B 23 ⁹½ οοhÿ ; 

Rygfinnens Længdeftræfning: A 7%/373 B 4½ %; C 6%; 

Ryafinnens ftørfte Højde: A 5¼̃ ½%; B 3“, C 5%); 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 4½% ; B 4%; 

6.8%; 

Bryſtfinnernes Længde: A 9¼““ ; B 6/7; € 8"; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 2½ “/; B 177; C 172775 

DE fra Underfjæbens Spitfe til Gadboret: A 7 /“; B 4475 
GB . 

Gadborregionens Længde: A 3½““; B 2%; C 2 ½%); 

Gadborfinnens Lengdeſtrokning: A 1 805 B 24½“'! ] C 31½%3 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 5“; B 3%; C 42/3"; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A4 ½/ 5%; 4% 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 13 “⁵; 880; 

Gi; 

Halefinnens Længde i Midten: A 6 ¼ “/ B 4%; C 5 ½%, 

Hovedet, hvis Længde udgjor en Femtedel af Totalleng— 

den, har en meget langſtrakt og ſteerkt tilſpidſet, neſten ſyl- eller 

prendannet Form; dets Hujde over Nakken ſtemmer omtrent med 

dets Tykkelſe, og indeholdes mere end tre Gange i dets Længde 

fra Underkicebens Spidſe til Gjallelaagets bageſte Rand. Isſen 

er af middelmaadig Brede, flad og kun livet afrundet mod 
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Siderne, nedſtigende i hele Længden med en jævn Skraaning. 

Sidefladerne temmelig lodrette, gradevis konvergerende fremefter; 

Underfladen jævnt opſtigende, mod Siderne afrundet. S nuden 

(regnet til Øjets forreſte Rand) indeholdes lidt mere end 2 

Gange i Hovedets Længde og lidt mere end tolvb Gange i To— 

tallengden. O verkjeben flad, temmelig bred, ſtumpt afrundet; 

Underkjeben meget længer end Overkjeben, ſteerkt tilſpidſet; 

Spidſen dannes dog ikke blot af de faſte Dele, men en tapfor— 

mig Udvikling af de blode Bedæfninger, eller Underleben, lægs 

ger fig lidt frem foran disſen). Det Baand, ſom fra Spidſen 

af Underkjcben ftræffer fig til den bageſte Ende af Mellemkjebebenene 

og Overkjgbebenene, og ſom, naar Munden gabnes, træffer disſe frem, 

viſer fig ſteerkt udviklet. Naar Munden er tillukket, vil Enden af 

Overkjcebebenene falde under de bageſte Neſebore, eller endog 

fint bag disſe. Underkjeebens Ledforbindelſe falder omtrent under 

Midten af Ojet. Gabet har, naar det opſpiles, en forhelds— 

vis meget høj og ſmal, neſten liniedannet Form, da Hojden 

endog flere Gange overgaar Breden; den er omtrent lig med 

Halvdelen af Hovedets Længde. Paa Grund af Kortheden af 

Mellemkjebebenenes opadrettede Apofyſe er Overkjceben kun lidet, 

eller næften ikke, fremſtydelig. Et lille Kjebeſejl iagttages ſaa— 

vel i Over- ſom Underkjeeben, dog tydeligere paa ſidſte Sted end 

paa forſte. Tungen langt tilbage i Munden, ftærft adſtilt fra 

Underkjcben, langſtrakt og ſmal, lidt tilſpidſet fremefter, i Enden 

afrundet; dens Overflade, ſom er glat, har jeg fundet konkav 

(eller Siderandene noget opadbojede). Medens alle de øvrige, 

Mundhulen fortil omfluttende, Knogler ere aldeles ubeveebnede, klof— 

') Underkjœben ſynes, efter de ovenſtagende Udmaalinger, med Alderen 

at vore i et ſterkere Forhold end det øvrige Legeme; hos det minds 

fe Exemplar indeholdes dens Længde omtrent tolv Gange i Total— 

længden, hog det næfte omtrent elleve Gange, hos det ſterſte 10 ½ 

Gange. Men den er altid forholdsvis længer end hos folgende Art. 

37 * 
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ter det fortil lidt nedbojede Plougſkjerben fig i den forreſte 

Ende gaffelagtigt, og danner to forholdsvis meget ſtore, diver— 

gerende, meget ftærfe og ſpidſe Tender. Neſeborene ere 

meget ſmaa, ovale Aabninger, uden Spor til Udvidelſe af Ran— 

dene, anbragte ovenpaa den flade Snude, dog ud mod Si— 

derne. Det forreſte Naſebor ligger næften midt imellem Overs 

fjæbens Spidſe og Øjets forreſte Rand, eller dog ikke meget nær- 

mere den ſidſte, og adſkilles ved et ikke ubetydeligt Mellemrum 

fra det bageſte. Øjet, hvis bageſte Rand falder i Midten af 

Hovedets Længde, eller kun ubetydeligt foran Midten, og hois 

overſte Rand ligger i Pandefladen, er meget lille; dets Lengde— 

gjennemſnit indeholdes indtil tolv Gange i Hovedets Længde “); 

Formen temmelig kredsrund, dog noget uregelmæsfigt. Panden 

mellem Ojnene flad og bred; dog ſaaledes, at medens Breden 

hos fpæde Individer er mindre end Ojets Gjennemſnit, tiltager 

den med Alderen, faa at den endog nager eller overſtiger det 

Dobbelte af Ojets Gjcennemſnit. Paa Hovedets Pandeflade iagt— 

tages en Mengde, noget uregelmasſigt ſpredte, Aabninger for 

Slimkanaler, ſaavel foran Øjnene, ſom mellem og bag disſe. 

Disſe Aabninger viſe ſig hos ſtore Individer meget tydeligt, men 

kunne hos mindre let overſes. Pan Hovedets Sider bemeekes 

et Par bag Øjnene og en Rakke langs Forgjellelaagets Rand. 

Gjelleaabningerne meget ſtore, foroven dybt indſkaarne i 

Pandefladen, i Linie med Sjets overſte Rand, forneden nagende 

frem indtil omtrent under Midten af Øjet. Struben mellem 

Gjælleaabningerne meget ffarp og kjoldannet. Gjelleſtraa— 

lerne, fyv i Tallet, ere af langſtrakt, tynd, krum Form; den 

forſte kan til Nod kaldes ſabeldannet, hvorimod de folgende blive 

) Jo mindre Individerne ere, deſto ftørre viſer Øjet fig i Forhold til 

Hovedets Længde, i Overensſtemmelſe med de almindelige Regler 

for Fiſkenes Udvikling. 
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borſtedannede. Anden Straale af lige Længde med forſte; tredie 

næppe merkeligt kortere end de foregagende; fjerde atter ganſke 

lidt kortere end tredie, femte end fjærde; ſiette aftager i et ſter⸗ 

kere Forhold, og ſyvende bliver ſaa lille og tynd, at den let und— 

gaar en ilfærdig Underſoger). Gjellebuerne have Vinkel⸗ 

form, men Vinkelens overſte- bageſte Ben er forholdsvis meget 

kort. De to forſte Buers Mundſide er kun vebnet med en 

Ræffe Forlængelfer, den ydre; paa den yderſte Bue viſe disſe fig 

lange, tynde, næften borſtedannede, forſynede med færdeles ſmaa 

Torne eller koniſke Knuder, dog kun ſparſomt; jeg har talt fem 

Forlængelfer paa Buens overſte- bageſte Ben, tyve paa det forreſte⸗ 

nederſte. Paa den anden Gjellebue aftager Forlengelſernes 

Storrelſe betydeligt, og deres Tornevebning bliver endnu vanffes 

ligere at iagttage; jeg har talt 21 Forlengelſer (3 + 18). 

Endnu mindre blive den tredie Bues Forlengelſer og færre i 

Tallet (jeg har iagttaget atten, eller 3 15), men en rudimenteer 

indre Ræffe viſer fig, beftaaende af ti eller elleve fmaaKnuder langs 

Buens indre Rand. Paa den fjærde Bue endelig, der kun i en 

meget lille Strakning er adſtilt fra Svælget, dannes den ydre 

Rakke af et Duſin afrundede Smaaknuder, den indre af ſyv 

eller otte endnu mindre men forholdsvis meget ftærft torneveb— 

nede, Bigjællen ftærft udviklet, beſtagende af et Duſin tem⸗ 

melig lange Traade. Svelgbenene ſammenſettes i Overfjæben 

paa hver Side af tre ſmaa Knogler i en Rakke, den ene bag den 

anden, af mere eller mindre triangulær Form, alle meget tæt 

bedakkede med Karder af ſmaa men ftærfe, tilbagekrummede 

Tender. Svalgbenene neden i Munden ere meget ſmale, langs 

ſtrakte, liniedannede, og fremſtille en ſpids Vinkel, eller ſtode fortil 

ſammen, medens de Derimod bagtil divergere; de ere i hele Leng— 

den væbnede med et Tandbaand. 

*) Nilsſon angiver ſaaledes fer Gjelleſtraaler blandt Slegtsmerkerne 

for Ammodytes. 
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Den lange og tynde Krop, hvis ftørfte Højde indeholdes 

omtrent tretten til fjorten Gange i Totallængden, medens den 

ſtorſte Tykkelſe omtrent kan anfættes til /7 eller 1s af Total⸗ 

lengden, er i den ſtorſte Stræfning neeſten liniedannet, i hele 

Længden temmelig trind. Man kunde vel ogſaa betegne Formen 

ſom noget firkantet med afrundede Hjørner. Højden over Nakken 

ſtaar ikke meget tilbage for den ſtorſte Hojde. Halen tilſpidſes 

gradevis, faa at dens Hojde foran Halefinnens Roß indeholdes 

et Par Gange, eller derover, i den ſtorſte Højde, og dens Afta— 

gen i Tykkelſe ſtaar i nøje Forhold til Hojdeaftagelſen, hvor— 

for den lige til Halefinnens Rod uforandret bevarer ſin trinde 

eller utydeligt firkantede Form. Roggen viſer fig foran Rygfin— 

nens Begyndelſe fladt og bredt afrundet. Rygfinnen indtager 

neſten / af Fiſkens Totalleengde; den begynder omtrent over 

Bryſtfinnernes Spidſe, og ophorer forſt i meget ringe Afſtand fra 

Halefinnens Rod (Afſtanden mellem Rygfinnen og Halefinnen er 

ikke ſonderligt ſtorre end Halens Hoide ved Rygfinnens Ophor). 

J Forhold til fin Lengdeſtrekning er den lav, idet dens Højde 

ikke plejer ſonderligt at overſtige Halodelen af den ſtorſte Højde. 

Uagtet Straalernes Længde voxer noget mod Midten, er der dog 

ikke ſtor indbyrdes Forffjæl mellem Straalerne i denne Henſeende. 

J Begyndelſen og mod Enden af Finnen ſidde Straalerne tet— 

tere ſammen; i Midten af Finnens Lengdeſtraekning ere de deris 

mod videre adſkilte; Bindehuden mellem Straalerne ſerdeles tynd 

og glasklar. Straalernes Stilling er meget ſkraa, og Spidſen 

af Straalerne er bøjet ftærft tilbage, faa at hver Straale med 

fin Spidſe lægger fig op mod den folgende Straale; de kunne 

Derfor ikke, uden Bindehudens Sonderrivelſe, rettes i Veiret. 

Rygfinnen er iøvrigt anbragt i en lille Fure eller Fordybning 

langs Ryggens Midte, i hvilken den neſten ganſke kan optages, 

og ſom fortſetter fig lige til Halefinnens Stotteſtraaler. Straa⸗ 

lerne ere leddede men enkelte. Bryſtfinnerne, ſom findes 

tilheeftede nær Bugfladen, tæt op til Hudkjolene, lidt foran Gjelle⸗ 
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laagets bageſte Rand, ere meget ſmaa; deres Længde indeholdes 

over fjorten Gange i Totallængden og omtrent tre Gange i Ho— 

vedets Længde. Formen ſmal og noget tilſpidſet. De to forſte 

og de to eller tre ſidſte Straaler enkelte, de mellemliggende ſvagt 

kloftede; tredie til fjætte de længfte, Tæt ovenover Bryſtfinnernes 

Rod bemerkes en trianguler Hud fold. Gadborregionen 

viſer fig i en ikke ganſke ubetydelig Stræfning bag Midten af 

Totallengden, er temmelig flad eller kun fvagt fremtrædende, 

men har to meget tydelige Aabninger i kjendelig Afſtand fra hinanden, 

af hvilke den forreſte, kredsrunde er Gadboret, den bageſte, der dan— 

ner en Tveerſpalte, Generationsaabningen. Gadborfinnens 

Leengdeſtrakning indeholdes 3 ½ͤ til henimod fire Gange i Totalleeng— 

den, og nager ikke Rygfinnens halve Længde. J Hojde, i Form og 

i Straalernes Beſkaffenhed viſer den meget Overensſtemmelſe 

med Rygfinnnen, og ophører omtrent i ſamme Afſtand fra Hales 

finnens Rod, ſom denne. Ogſaa optages den ligeſom denne i 

en Fure eller Fordybning. Halefinnen lille; dens Længde 

indeholdes nemlig mere end to Gange i Hovedets Lengde og 

henimod elleve Gange, eller hos enkelte Individer endog derover, 

i Totallengden. Bagtil indſkjcres den dybt, hvorved to temme— 

lig ſpidſe Flige opſtaa; foroven og forneden ftræffe dens Stot— 

teſtraaler fig et Stykke op paa Halens Sider. Vanſkeligheden i 

at telle de ftærft ſammentrengte Straaler foroges ved det tem— 

melig tykke Lag af Muffeltrævler, der bedeekke Finnens Rod i 

en ikke ubetydelig Strakning; den yderſte lange Straale paa hver 

Side enkelt, de mellemliggende kloftede, de midterſte uſcedvanligt 

korte. Stotteſtraalerne ere for ſtorſte Delen faa ſmaa, at de 

kun hos de ſtorſte Exemplarer og efter Disſeltion kunne tælles 

fuldſtendigt; jeg er fiffer paa, at have iagttaget i det Mindſte 

fer paa hver Side, men tor ikke nægte, at Tallet maaſke endnu 

turde være noget højere. 

Udmeerkende for nærværende Slægt er det, at flere Sides 

linier fynes at være tilſtede. Den egentlige, af flimudføs 
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rende Kanaler dannede Sidelinie begynder paa Rygfladen oms 

trent over Forgjellelaagets bageſte Rand, og ender lidt foran 

Halefinnens Rod, faa at der findes fer eller ſyd Skjelrakker 

foran den og ligeſaa mange bag den, pan hvilfe den ikke kan 

ſpores. Dog maa markes, at der med Henſyn til dens Ophor 

finder betydelig individuel Forſkjcellighed Sted, faa at den ofte 

ophorer temmelig langt foran Halefinnens Rod; og ſelv hos 

ſamme Individ forſvinder Linien ſjeeldent paa den ene Side noj— 

agtigt, hvor den forfvinder paa den anden Side. Ogſaa lider 

Sidelinien ſtundom ſmaa Afbrydelſer, eller forſvinder paa nogle 

Stjælræffer, for efter et lille Mellemrum igjaen at begynde. Den 

Danner en aldeles ret Linie, eller gjør ingen Krumninger, men 

har Derimod ct lidt ſkraat Lob; i Begyndelſen ligger den ganffe 

pan Rygfladen, og Afſtanden mellem den hoire og den venſtre 

Sidelinie er ringere end Pandens Brede mellem Ojnene; noget 

længere tilbage begynder den at viſe fig paa Grendſen af Ryg 

og Sider, og endelig ſtiger den noget ned paa disſe ſidſte. — 

Langt tydeligere og mere iojnefaldende end den egentlige Side— 

linie fremtræder en anden, vandret og fordybet Linie omtrent 

paa Midten af Fiſtens Højde fra Gjellelaagets bageſte Rand til 

henimod Halefinnens Rod. Men denne favner alle Spor af 

Slimkanaler, og er kun at betragte ſom Antydningen af de ſtore 

Sidemuſklers Delingslinie. En tredie, fremſpringende og noget 

kjoldannet Linie viſer fig derneſt paa Grendſen af Sideflader 

og Bug eller paa ſelve Bugfladen; den begynder bag Struben, 

tæt under Bryſtfinnernes Rod, har en temmelig horizontal Rets 

ning, og forſvinder paa Siderne af Gadborfinnen omtrent i 

Midten af dennes Lengdeſtrekning; den dannes af en Hudſold. 

Endelig iagttages langs Midten af Bugfladen, lige fra Struben 

til Gadborregionen, en enkelt eller uparret Linie, og i en lille 

Afſtand paa hver Side af denne ffimtes mindre tydelige Spor 

til et Par Linier eller Lengdeſtriber. 
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Med Undtagelſe af Hovedet og Finnerne er det øvrige Les 

geme tet bedekket med Skjæl. Huden danner langs Siderne 

ſtraatrettede Striber eller Folder, ſom flræffe fig fra den egent⸗ 

lige Sidelinie foroven til Sidernes Hudkjol forneden, og angive 

Skjclrckkerne. Paa Rygfladen forſvinde disſe Hudſtriber, og 

Skjcellenes Rekkeanordning bliver mindre tydelig og tildels, 

ſom det ſynes, noget mindre regelmesſig. Paa Bugfladen mellem 

Hudkjolene kunne Folder vel iagttages, men de antage en anden 

Retning end paa Siderne, faa at de danne Vinkler med Sides 

folderne: medens nemlig disſe oven- og forfra rette fig nedad og 

bagud, lobe Bugfolderne udenfra og bag i Retningen indad og 

frem. Sidefoldernes, og altſaa Skjelreekkernes, Antal er meget 

ſtort; jeg har talt indtil omtrent 195, dog ſedvanligſt kun 180 — 

190. J en ſaadan Skjelrcekke har jeg, omtrent paa Midten af 

Kroppen, talt fra den egentlige Sidelinie til Muſkelens Delings— 

linie ferten Skjcl, fra denne til Hudkjolen 27 Stkjel,, eller til⸗ 

ſammen 43 Sfjæl. Da Hudfolderne ere tydeligt ſondrede fra 

hverandre paa Siderne, finder naturligvis ingen Taglegning af 

Skjellene Sted i Retningen forfra bagtil; hvorimod ſamme 

Rætfeg Sjæl vel ere taglagte i Heojderetningen. Paa Rygfla— 

den findes Taglegning i begge Retninger, og det er netop derfor 

Hudfolderne forſvinde. Skjellene ere meget ſmaa, tynde, hud— 

agtige, faſt tilheftede, faa at man kun med megen Vanſtelighed 

løsner dem fra Huden. Formen af Sidernes Sfjæl mere eller 

mindre fuldkomment kredsrund, eller oval med Hojdegjennemſnitet 

ſtorſt. Hos et Individ af lidt mere end halvtiende Tommers Længde 

holdt de omtrent 7 Linie eller lidt mere i Gjannemſnit. De 

koncentriſke Ringe ſteerkt udtrykte, vidt adſkilte, i lidet Antal 

(omtrent en halo Snes). To Vifter kunne ſtjclnes, af hvilke 

den forreſte dog er mindre tydelig, og kun beſtaar af tre eller fire 

Straaler, den bageſte Derimod af henved en Snes tydeligt frem— 

tredende Straaler. Sideliniens Skjel overgaa de øvrige Sfjæl 

endel i Storrelſe; Formen temmelig kredsrund; Slimkanalen 
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indtagende næften hele Skjellets Længde, vid, men kun med en 

meget lille, kredsrund Aabning i den forreſte Ende; oven og ne— 

denfor Slimkanalen viſe fig adſkillige bagud rettede Vifteſtriber. 

Sfjællene paa Ryggen foran Rygfinnen have meget ftørre Leengde— 

end Hojdegjannemſnit, og udmerke fig overhovedet ved den lang— 

ſtrakte Form. 

e Bughulen udkledes af den ſolvfarvede Bughinde, der 
dog har et rodgult Sfjær, og er overſtroet med en Mængde 

forte, ſtjernedannede Prikker. Deng Lengde udgfor henimod Halv— 

delen af Totallcengden (bog et Exemplar af 9 Tommers Længde 

fandt jeg den 4 Tommer lang), men den fortſetter fig ogſaa i 

en ikke ganſke ubetydelig Strekning bag Gadboret, for at erholde 

Plads til Generationsorganernes Optagelſe. Leveren temmelig 

lille (den indtager omtrent en Fjeerdedel af Bughulens Længde), 

lyſegul, delt i to Lapper, af hvilke den venſtre er lidt ſtorre end 

den højre, Den lille Galdeblere er anbragt temmelig langt 

tilbage. Lengden af den hele udſtrakte Tarmekanal fra Spi— 

ſerorets Begyndelſe til Gadboret udgjor omtrent ¼ eller 7 af 

Totalleengden. Spiſeror og Mave udgjore atter omtrent 7s eller 

2½ af den hele Tarms Længde, og den forſte af disſe forholder 

fig til den ſidſte neſten ſom en til to. Spiſeroret har 

en ſtaerk, muſkulos Bygning, og viſer indvendigt ſyp eller otte 

fremſpringende men afrundede Leengdefolder. Maven frem— 

ſtiller en meget langſtrakt, bag til noget tilſpidſet Sek af ringe 

Vidde; dens Hud er temmelig tynd, og tydelige Folder har jeg 

kun bemerket i dens bageſte tilſpidſede Ende. Fra dens aller 

forreſte Ende, næften pan Grendſen af Spiſeroret, fremtræder 

forneden og under en ret Vinkel en meget kort men muffuløs 

Portnerdel med tydelige indvendige Leengdefolder (fire eller fem). 

Tæt ved Portneren er en meget fort men temmelig vid Blin d— 

tarm eller Blindtarmrudiment anbragt i Retningen lige 

fremad. Den temmelig tønde Tarm, ſom ei hele Længden 

næften viſer lige Vidde, beſtaar af tre paralleltløbende Styffer: 
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efterat den namlig fra Portneren i Retningen lige bagud har gjæns 

nemlobet omtrent 2/3 af Bughuleng Leengde, vender ven fig plud— 

ſeligt i en lille Strakning fremad, men bøjer fig fnart igjæn for 

at førtfætte Løbet til Gadboret. Tat bag Maven er den lille, 

ſmale, naſten liniedannede Milt haftet langs Tarmens forſte 

Afdeling. Generationsorganerne indtage neten hele Bugs 

hulens Længde, Wggeſtokken har Form af en dobbelt, fortil 

bredt afrundet Sæf, ſom ved Gadborregionen forener fig, for at 

danne en kegleagtig Tap, der optages i Bughulens bag Gadboret 

liggende Afdeling, Af Svommeblere findes ingen Spor. 

Nyrerne danne, ſom fædvanligt, et ſmalt Baand under Ryg— 

raden fra Hjærneffalleng bageſte Del til Gadboret; en noget 

langſtrakt og ſmal Urinblere er tilſtede. 

Mellemkjebebenene, ſom danne Overkjäebens hele forre— N 

ſte Rand, ere middelmaadigt lange, men meget tynde, ſpede, 

liniedannede, ſvagt bøjede, paa den bageſte Rand nær Knoglernes 

forreſte Ende væbnede med en lille tornedannet Udvext. Den op— 

ſtigende Del af Knoglen er her ikke ſammenvoxet med Sidedelen, 

men kun ved Baand forbunden dermed; den beſtaar blot i to 

ſmaa, tykke, uregelmeesſigt dannede, noget kubiſte Legemer, der 

kun viſe meget ringe Bevegelighed. O verkjebebenene have 

ogſaa liniedannet Bygning, dog kjendeligt ſterkere end Mellem— 

kjcebebenene. Underkjaebens Grene have Form af et Par 

meget lave, langſtrakte, neſten ligebenede Triangler; den ſtorſte 

Højde indeholdes mere end tre Gange i Længden. Foran Sym— 

fyſen udſender hver Gren en Spidſe, hvorved ligeſom en Gaffel 

dannes; under Symfyſen viſer ſig en bred, afrundet Knude, og 

ovenover Symfyſen er hver Gren forſynet med en ſteerkt fremtree— 

dende rund Knude. Alle disſe Fremragninger viſe ſig forſt tydeligt, 

efterat den tylke, bedeekkende Hud er fjcernet. Af Ojeknogler 

iagttages kun en temmelig ſtor, men tynd og naſten hudagtig; 

den har en noget trianguler eller uregelmesſigt firkantet Form, 

og ſtrelker fig foran Øjet til henimod Enden af Overkjeben, 



Dens Længde meget ftørre end Højden; bagtil viſer den en ftærft 

udviflet Slimkanal. Ogſaa Cjællelaagsftyfferne ere fan tynde 

og fvage, at deres Underſogelſe derved tildels vanſteliggjores. 

Forgjellelaaget halvmaanedannet, bredt, ifær paa Midten, 

med en meget ftærft udviflet og ftærft forgrenet Slimkanal. 

Gjellelaagsſtykket, hvis Længdegjænnemfnit noget overgaar 

Højdegjænnemfnitet, har en temmelig regelmæsfig Triangelform, 

med Toppunktet rettet lige bagud. Undergjellelaaget er, 

ſtjiondt ſerdeles tyndt, den i Üdſtrekning meſt udviklede Gjalle⸗ 

laagsknogle; Formen langſtrakt (omtrent halvtredie Gang ſaa 

lang ſom høj), uregelmæsfigt firkantet, bagtil afſkaaren, forneden 

noget indbojet eller konkav, fortil noget tilſpidſet, forſynet fortil 

paa den overſte Rand med en meget ſtor, ſmal og tilſpidſet 

Fortſcttelſe, ſom ſkjuler fig under Gjaellelaagsſtykket; ſamt uds 

merket ved den ſtraaleagtige eller ſtribede Bygning; ifær frem— 

træde meget tydeligt en halb Snes Straaler pan Knoglens for— 

reſte Ende. Mellemgjellelaaget omtrent af lige Længde 

med Undergjellelaaget, men ſmalere, fortil ſterkere tilſpidſet, 

med fvage Spor til Straaler. Hjerneſkallen flad, glat 

(naar de ſtore Slimaabninger undtages), uden Kjole; ſelv Nakke— 

kjolen forſvinder aldeles. Plougſkjerbenet langt, ſmalt, 

ſammentrykket, fortil lidt nedkrummet. Overſkulderbladet 

i den overſte Halodel gaffelagtigt kloftet, den forreſte Gren meget 

tynd. Skulderbladets øverfte Halvdel pladeagtigt udvidet, 

den nederſte dolkagtig. Overarmbenet tyndt, hudagtigt, 

beſtaaende ligeſom af to Triangler, af hvilke den ene, ſtorre, 

ligger over og noget bagved den anden. Saa ſvage og tynde 

Hovedets Knogler ere, faa ftærfe ere derimod Rygradens; 

den beſtaar af 66 Hvirvler, af hvilke de 39 tilhøre Bughulen, 

27 Halen. Rib benene tage allerede deres Begyndelſe med den 

forſte meget korte Hvirvel; Biribben ere tilſtede. Rygfinnens 

forſte Interſpinalben ſtotter fig til den tiende Hvirvel. Rygra— 

den udmerker fig ved en gronagtig Farve, der viſtnok ikke er faa 
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dyb ſom hos Hornfiſken, men dog ret vel iagttages, ifær hos 

Individer, der have været udſatte for Ildens Paavirkning. 

Afarter af Tobiſen ere mig ikke bekjendte; thi de ſaakaldte 

Tobiskonger forekomme mig kun at være ældre Individer, 

der rimeligvis opholde fig paa noget dybere Vand, og derfor 

kun fanges ſjeldent og tilfældigt. 

De utallige Exemplarer, jeg har ſet af denne Fiſt fra Ore— 

fundet, vifte alle næften lige Storrelſe, og havde kun en Længde 

af omtrent fer til fyv Tommer, J det noidligſte Kattegat, 

hvor jeg i Aalbek-Bugten har været Vidne til et ikke ubetyde— 

ligt Tobis-Fiſkeri, vare Individerne kjeendeligt mindre; hvad 

maaſke dog blot maa betragtes ſom tilfældigt. Tobiſer af en 

guds Længde, eller derover, ere hos os fan ſjeldne, at Fiſkerne, 

ſom ovenfor bemeerket, betegne dem med et eget Savn. Sine 

Steder, til Exempel i det nordlige England, ſkal en Lengde af 

tolv til fjorten Tommer være den fædvanlige, og Individer af 

over femten Tommers Længde træffes ftundom D. 

Denne Art vides at forekomme fra Øfterføen til det irſte 

Hav“ *). Om dens Udbredelſe i Nord og Syd kan jeg derimod 

intet Sikkert anføre, Det ſynes mig næppe troligt, at det er denne, 

der, efterRisſo og Bonaparte, træffes i Middelhavet"), Og 

*) The common length of the Sand-Eel in the Tyne is from 

twelve to fourteen inches. Farrell II, 319 (efter Stephen 

Oliver). 

*) Jo længere mod Veſt, deſto fjældnere bliver den imidlertid, efter 

engelſke Fauniſter, i Sammenligning med den folgende Art. 

% Derſom det er rigtigt, hvad Risſo angiver om Middelhavs-Arten, 

at den har meget ſmaa Tender i begge Kje ber, vilde den ikke 

blot være forftjællig fra vore nordiſke Arter, men maaſke endog med Foje 

danne en egen Slegt. Bonaparte anfører (i Catalogo meto- 

dico dei pesei europei S 40) to i Middelhavet forekommende 

Urter af Slægten Ammodytes: A. siculus (A. cicerellus Raf.) 

og A. Tobianus; men, om han har anſtillet nogen umiddelbar Sam— 

menligning med nordiſte Exemplarer, angives ikke. 

Afarter. 

Sterrelſe. 

Sorekommen. 
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hvorvel Tobiſer fanges paa hele den norſke Kyſt indtil 71“ n. Br., 

ſamt ved Island og Gronland, ſaa har jeg dog endnu ikke underſogt 

noget Exemplar fra det høje Norden, ſom jeg turde henføre til 

nærværende Art“). 

Paa alle vore Kyſter er den almindelig; men den lever 

ſammen med folgende Art, og medens jeg til ſine Tider har 

troet at kunne antage, at begge Arters Individer holdt hverandre 

Ligevegt i ſen Stime, har jeg til andre Tider fundet den ene 

eller den anden Art langt overvejende. Jeg vover derfor ikke 

at afgjore, hvilken Art hos os er den almindeligſte, men vil til 

nærmere Provelſe fremfætte den Formodning, at nærværende er 

den talrigſte i Oſterſoen, at begge Arter i Kattegattet træffeg 

omtrent lige hyppigt, og at den folgende Art bliver den fremherſkende 

pan Jydlands Veſtkyſt“ ). 

Tobiſen opholder fig iſer paa ſandede Kyſter, hvor den 
ſynes at tilbringe en ſtor Del af ſit Liv nedgravet i Sandet i 

en Dybde af fem til fer Tommer. Naar man kaſter nyligt fans 

gede Individer paa den fugtige Strand, overraſkes man over 

+) Jeg maa til Oplysning bemerke, at jeg fra det nordligſte Norge 

og Island kun har fit Exemplarer af omtrent tre Tommers Længde, 

og at en Mængde fra Grønland nedſendte ogſaa for den ſterſte 

Del vare meget ſmaa. Men det er meget vanſkeligt, at adſkille 

Pngelen af ret nerſtagende Arter; ſaavel fordi de finere Skjelne— 

merker deſto vanſkeligere opfattes, jo mindre Individerne ere; ſom 

ogſaa, fordi alle Sfjælnemærferne endnu ikke hos Yngelen fremtræde 

ret beſtemt. At Faber anfører Amm. Tobianus ſom en islandſk 

ift, og at Otto Fabricius omtaler den ſom gronlandſk, kan 

Intet afgſere; thi da disſe Forfattere ſkreve, kjendte man kun en 

Art af Slægten Ammodytes. Den ved Grønland almindelige Art 

anſer jeg for beſtemt forſkjollig fra begge vore. 

) Som Exempel vil jeg anføre, at jeg, ved uden Valg af en i Ore— 

fundet fanget Stime at udtage en Snes Exemplarer, efter nærmere 

Underſegelſe fandt, at ſytten vare Tobianus, kun tre Lancea. Men 

til andre Tider har jeg ſamme Sted erholdt et neſten modſat Re— 

ſultat. J Aalbek-Bugten har jeg fundet Lancea lidt overvejende, 

men jeg ter ikke paaſtaa, at Forholdet kan betragtes ſom ſtadigt. 
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den Hurtighed, hvormed de forſvinde, idet de nedbore fig under 

Sandet. Det ſpidſe Hoved, den fremragende Underkjeebe og den 

tynde, trinde Form gjøre dem ret ſtikkede til Dette Arbejde. Mor- 

gen og Aften pleje de imidlertid at komme frem, og hvor Ebbe 

og Flod finder Sted, ſkulle de ſtjule fig i Ebbetiden, men ſvomme 

omkring i Flodtiden. Paa den varmeſte Tid af Sommeren 

gan de i ſtore Stimer ud paa dybere Vand. Undertiden ſkulle 

de forene fig med Stimer af andre Fiſke, til Exempel med 

Sejens Angel (Merlangus Carbonarius Linn.). De ſvomme 

med megen Hurtighed og Behandighed. 

Tobiſens fornemſte Naring beſtaar i forffjællige mellem San- Mering. 

det levende Orme, og det er vel iſer for at forfolge disſe, at 

den nedgraver ſig. Men, naar den ſvommer omkring, ffal den 

ſtyrte fig paa Fiſkeyngel med en Gjeddes Graadighed, end ikke 

ſkaane fin egen Art, og villigt bide paa Krogen, At den imid— 

lertid ikke er iſtand til at bemægtige fig noget ſtorre Bytte, følger 

af Gabets ſvage Bygning og neſten fuldkomne Vaabenloshed: 

kun ved Plougſtjcerbenets Kroge og Underkjcebens Smaaknuder 

kan den faſtholde et levende Bytte. 

Nilsſon angiver April, Bloch Maj ſom Legetiden. Sorplantning. 

Da jeg ilke har haft Lejlighed til at underſoge Exemplarer, om 

hvilke jeg tor paaſtaa, at de vare fangede i disſe Maaneder, 

kan jeg ikke bidrage Noget til Faſtſcettelſen af Forboldet. Jeg 

maa indffrænfe mig til al bemerke, at Forplantningsredſkaberne 

kun fandtes ſvagt udviklede hos de mange, i Juli og Auguſt 

fangede Individer, jeg har aabnet. 

Denne Fiſt ſorekommer mig at afgive en meget behagelig Anvendelſe. 

Spiſe, ifær ſtegt, og den fortjcente at benyttes mere ſom Nerings— 

middel, end Tilfældet er hos os. Kjodet er hvidt og faſt og i 

Almindelighed meget fedt. Kun en ſſeden Gang om Sommeren 

træffes den paa det kiobenhavnſke Fiſketorv, og udenfor Kjoben— 

havn anvendes den maaſke ſlet ikke til Føde for Menneſker. 

Vigtigere bliver den vore Fiſkere ſom Madding, hvortil den, for— 
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medelſt ſine blanke Farver, er meget fortrinlig. Man fanger 

den Derfor med færegne Vaadde; og, hvor Ebben tillader det, 

opgraves og oprodes den med Spader og andre Redfſkaber. 

Efter Aſcanius fkulle Marſpinene oprode Tobiſerne i 

Sandet. Denne Fiſk har iøvrigt farlige Fiender i adſtillige 

Fugle, ſaavel Vadefugle ſom dykkende Svommefugle; til 

Exempel Strandſkaden (Hæmatopus ostralegus Linn.), T ej⸗ 

ſten (Uria Grylle Linn.) o. ſ. v. Ogſaa forfølges den af 

ſtorre Fiſte, ifær ſaadanne, der opholde fig paa Bunden, 

ſaaſom Torſke- og Flynderarter. Indvoldsorme hos denne Art 

finder jeg ligeſaalidt af nogen Forfatter omtalte, ſom Snylte— 

krebs. Af de ſidſte har jeg ſelv heller ingen hidtil kunnet opdage; 

hvorimod jeg i Bughulen har truffet en græsgrøn Indvoldsorm, 

der maa betragtes ſom en ny Slegtsform (Rhynchelephas typi- 

eus Kr.); og i Tarmekanalen endel Individer af en Distoma, der 

forekommer mig hidtil ubekjcendt, og ſom jeg midlertidigt falder 

Distoma Tobiani, 



108de Art. Sandgqrævlingen (Ammodytes Lancea Cuv.). 

Formen noget tendannet og ſammentrykket. Ho- Urtsmarke. 

vedets Lengde indeholdes 5½ tilhenimod ſex Gange 

i Totalleengden, og er ikke dobbelt faa ſtor ſom den 

ftørfte Højde, hvilken udgjor en Tiendedel af To⸗ 

talleengden, eller derover, og kjendeligt overgaar 

den ftørfte Tykkelſe. Overkjeben ſterkt fremſky— 
delig. Plougſkjerbenet uden Tandknuder. Snu— 

dens Længde indeholdes omtrent tre Gange i Hos 

vedets Længde, ſexten til ſytten Gange i Total- 

længden. Pandens Brede omtrent lig med Øjets 

Gjænnemfnit. Ryggen foran Rygfinnen lidt tag- 

formigt hævet langs Midten. Rygfinnen begynder 

lidt foran Bryftfinnernes Spidſe. Ingen mørt 

YlætpaaSiderne af Snuden. Skjelrekkernes Ans 

tal fra Gjelleſpalten til Halefinnens Rod 120 eller 

nogle faa derover; fra Sidelinien til Sidernes Hud— 

kjol telles i det Hejeſte 24 Skjeel. Finnernes 

Straale tal er: 

Rygf. 5s; Bryſtf. 1s; Gadborf. 2s; Halef. 15/8. 
(51-55) (12-14) (28-30) 

*) Tellingen af Finnernes Straaler hos ofte Individer gav folgende 

Reſultat: i Rygfinnen fandtes hos et Individ 55 Straaler, hos to 

54, hos to 53, hos to 52 og hos et 51 Straaler zi Bryſtfinnerne hos 

fem tretten Straaler, hos to fjorten, hos et tolv; i Gadborfinnen 

Danmarks Siſke III. 38 
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pennant, Brit. Zoologie III, 156: the Launce. 

Cuvier, Rgn. anim. 2éme ed. II, 360: Amm. Lancea. 
Wilsſon, Prodr. S. 63: Amm. Lancea. 

Narrell, Brit. fish, II, 322: Amm. Lancea. 

Ascanii Icon. rec. natur. tab. 2? Klein miss. pisc. quart. tab. 

XII fig, 9? Det ovenſtagende Treſnit er Kopi efter Narrell. 

Klein er vel den forſte, der beſtemt har opſtillet to Tobisarter (Miss. 
ti 8 z å 

Synonymien. piscium IVus pag. 55-—56), men paa en faa forvirret og tildels urig— 

fig Maade, at Videnſkaben Intet derved vandt. Jeg troer, at hans ſy— 

vende Enchelyopus og Afbildningen tab. XII fig. 10 med Sikkerhed kan 

henføres til foregagende Art, medens derimod hans fjætte Enchelyopus 

og de dens to Afarter fremſtillende Afbildninger tab. XII fig. 8 og 9 ſy⸗ 

nes mig at gjelde begge vore Urter; og det ſaaledes, at fig. 9 maaſke med 

Rimelighed før hendrages til, nærværende. — Ascanius's Afbildning 

pasſer fig, ifølge den noget høje Form, den temmelig ſvagt fremragende 

Underkjebe, de forholdsvis ſtore Bryſtfinner, Rygfinnens Begyndelſe foran 

disſes Spidſe, og ſelb Skjelrœkkernes ringe Antal (hvis dette ikke er til— 

feldigt, og kun maa tilſkrives Tegnerens Magelighed), meget bedre paa 

nærværende end foregagende Art. 

Benvnelſer⸗ Ejendommeligt danſk Navn, ved jeg ikke, at denne Art har. 

Beſfkrivelſe. 

At jeg her overfører Bengvnelſen Sandgrevling paa den, 

er, fordi denne anvendes pan en Strakning af vore Kyſter, hvor 

jeg antager, at amm. Lancea er hyppigere end Amm. Tobianus. 

Naar man lægger vorne Individer af begge vore Tobisar— 

ter ved Siden af hinanden, vil man uden Vanfkelighed adſtille 

nærværende Art ved den ſtorre Højde, den kortere Underkjebe, 

de bredere Sfjælræffer, ſamt ved Farverne o. ſ. v. — J den 

folgende Beſkrivelſe ffal jeg iovrigt meſt indſkreenke mig til at 

hos fem Exemp larer 28 Straaler, hos to 29, hos et 30. Halefin— 

nen viſte altid uforandret ſamme Tal. Hvad der med Sikkerhed ſynes af 

disſe Tellinger at kunne uddrages, er, at i Regelen Straaletallet 

ſynker lidt under det for Amm. Tobianus normale. 
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udhæve Forffjællighederne mellem disſe nerſtagende Fiſke, men, 

ſaavidt muligt, undgag at gjentage det, hvori de ſtemme overens. 

Farven paa Ryggen og Hovedets Overflade blaagraa med 

gronligt Skjcer; paa Sider og Bug fremtræder Solvfarve; dog 

er Pigmentet langt ſvagere end hos Tobiſen, ja ſynes endog 

ganſte at forſvinde, naar Lyſet falder mindre gunſtigt paa Fiſken, 

i hvilket Tilfælde denne viſer fig neſten ensfarvet graagul. 

Pletterne paa Snudens Sider og Underkjcebens morke Spidſe 

ſpores ikke her, eller dog kun i meget fvag Grad; ogſaa har Has 

lefinnens Rod kun ſvage morke Skygger, medens den mod En— 

den antager et rødligt Skjcer. Finnerne ere iøvrigt lyſe og gjen— 

nemſigtige. Pupillen fort, Hornhuden ſolvfarvet. Gjallehulens 

Overtrak noget ſolvfarvet, dog bag Bigjellen temmelig ftærft 

fværtet ved forte Prikker (meget ftærfere end hos Tobiſen). 

Udmaalinger. 

Zotallængde: A 6/4"; B 71%"; C 5% “; 

ftørfte Højde: A 8/3; B 9%; C 5% /; 

ſtorſte Tykkelſe: A 6“; B 6% C 4147; 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 20 ½/ ] B 26“; C 16 ½ %; 

Højde over Nakken: A 5½““/; C 4%; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 2½“ C 12/47 5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjallelaagets bageſte Rand: A 14½ /; 

B 15%; C 11 %% 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 10%“; C 873 

Underkjcbens Fremragning foran Snudeſpidſen: A 1/7; C ¼“¼¼; 

det opſpilede Gabs Højde: A 4%; B 5%; C3 ½%; 

det opſpilede Gabs Brede: A 2“; C 1½/% 

Mellemkjobebenenes Længde: A 3775 B 32773 C 21/29"; 

Længden af Mellemkjæbebenenes opſtigende Gren: A 2/73 B2¼ 7; 
Cc 12/31; 

Underfjæbens Længde til Ledforbindelſen: A 677; C 5%“; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til forreſte Neœſebor: A 2¾“ 

8 2% ,; 

ſtorſte Gjonnemſnit af forreſte Naſebor: A //; 

38% 
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Afſtand mellem forreſte og bageſte Næfebor: A 4/7; B /¹)] 

ſterſte Gjænnemfnit af bageſte Næfebor: A % 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Mæfebore: A 1“; B 187” 3 
0 UAE 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Øjehulens forreſte Rand: 4 5%3 
B 7 0 4% 3 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Sjehulens Rand: 4 13 B 

1½%%; C 1%. 

Ojets Længdegjænnemfnit: A 2“; B 2/73 C 12/4" 5 

Øjets Hejdegjannemſnit: A 2“ ; C 12/3” 5 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 17/87"; B 273 C 12/47; 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 

een: 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 
A 81/45 8 67”; 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A20¼½%½ 

B 21 %⁹⁰77⁰ ⏑⏑⁹N⁰e 

Rygfinnens Lengdeſtrækning: A 4¼“; B 4½“/;3 C 3 ¼,,; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 4%; B 4½“/; C 2/73 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 2¼“ B 3/73 0 2½3 

Bryſtfinnernes Længde: A 7¼““; B 7%¼j C 5¼ 3 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 1%; B 1½¼% C 14"; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gadboret: A 372753 B 4% 

C 34%; 

Gadborregionens Længde: A 2/3 C1½/%3 

Gadborfinnens Lengdeſtrkning: A 24% B 24% C18 / 73 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 3½“ö' Z!kRk43ů3 4%; C 2½½3 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 2“; ; B 3½3 

C 17/20; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 8“; C 7”; 

Halefinnens Længde i Midten: A 4% ; C 4%. 

Hovedet er hos nærværende Art forholdsvis lidt kortere end 

hos foregagende, med kortere og ſtumpere Underfjæbe (denne inde— 

holdes omtrent tretten til fjorten Gange i Totallcengden), med 

noget ffarpere Underflade og lidt hvælvet Pande. Naar Mun 

den er tillukket, ſlutter Enden af Overfjæben fig tet op til den 
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Knude eller Svulft, ſom Underkjcebens Symfyfe danner; medens 

derimod hos foregagende Art altid iagttages et tydeligt Mellem— 

rum mellem Enden af Overkjceben og Underkjcebens Symfyſe. 

Det opſpilede Gab har en mindre høj og ſmal Form (dets Højde 

indeholdes tre Gange i Hovedets Længde eller derover), hvilket 

tildels berber derpaa, at Overkjcben er meget fremſkydelig; hvor— 

for, naar Gabet ſteerkt opſpiles, Mellemkjcebebenene træffes frem 

og nedad, og Mundaabningen ligeledes rettes noget nedad. Hvor— 

imod hos foregagende Art Enden af Overkjceben, naar Gabet 

ſteerkt opſpiles, træffes opad i næften lodret Retning; hvilket af— 

giver et meget let opfatteligt Skjcelnemeerke mellem disſe to Arter. 

Tungen omtrent ſom hos Tobiſen. Den i Mundhulen frem⸗ 

ragende forreſte Ende af Plougſkjerbenet er glat og bredt 

afrundet, og danner ſaaledes kun en ſimpel Knude, men viſer ikke det 

ringeſte Spor til Kloftning i Tænder. Snuden fra Ojet til 

Enden af Overkjaben noget mere ſkraat nedſtigende og konvex, 

kortere, ſmallere, ſamt mod Enden lidt ſpidſere. Øjets Længde 

gjænnemfnit indeholdes omtrent ſyv (eller 7) Gange i Hove— 

dets Længde, og det er altſaa ſtorre end hos Tobiſen ); 

tillige ſynes Øjnene, fordi Panden imellem dem hvælver fig lidt, at 

være anbragte lidt lavere. Pand ens Brede mellem Øjnene 

hos vorne Individer omtrent lig med Øjets Længdegjænnemfnit, 

men næbpe nogenſinde, ſaavidt min Erfaring ſtrakker fig, overs 

ſtigende dette. Slimaabningerne paa Hovedets Overflade lidt 

mindre tydelige. Forſte Gjelleſtraale lidt længer end anden 

og tredie, der indbyrdes omtrent have lige Længde. Paa forſte 

Gjellebue har jeg talt 22 Forleengelſer (517), van anden 

atten (3 + 15), pan den tredie ſytten (3 + 14), ſamt en 

indre Reekke af en halv Snes rudimenteere Knuder; paa den fjeerde 

ni i den ydre, fer i den indre Rekke. Bigjellen beſtaar af 

otte lange Traade. 

*) Jeg udhaver dette Forhold, fordi Wilsſon, ganſke i Modſatning 

hertil, angiver Sandgravlingens Øjne ſom mindre end Tobiſens. 
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Kroppen, hvis ſtorſte Højde indeholdes ti Gange eller 

næppe ti Gange i Totallengden, og er kjendeligt ſtorre end den 

ſtorſte Tykkelſe, kunde ſiges at have en rektangulee eller en høj firs 

kantet Form med afrundede Vinkler; idet ikke blot Siderne men 

ogſaa Bugen og Ryggen ere temmelig flade (den ſidſte dog 

mindſt). Kroppen tilſpidſes iovrigt meget tydeligere, ſaavel 

fortil ſom bag, end hos Tobiſen, og Højden over Nakken udgjor 

kun omtrent / af den ſtorſte Højde. Rygfladen viſer fra Nak— 

ken til Rygfinnens Begyndelſe ſvage Spor til en Kjol eller 

Hervning langs Middellinien, der dog maaſte er tydeligere hos 

Exemplarer, der have været opbevarede i Spiritus, end hos friffe. 

Rygfinnens Afſtand fra Underkjcebens Spidſe udgjor omtrent 

en Fjeerdedel af Totallcengden, dens Leengdeſtrakning omtrent / 

af Totalleengden. Den begynder altid foran Bryſtfinnernes 

Spidſe, men ſſeldent eller næften aldrig er dens forſte Straale 

rykket ſaa langt frem, at den findes over Midten af Bryſtfinnens 

Længde. Straaletallet i Regelen noget mindre end hos Tobiſen, 

men Beſkaffenheden forøvrigt omtrent den ſamme. Bryſtfin— 

nerne ere noget ſtorre end hos Tobiſen, om end iffe betydeligt, 

ſaa dog i tilftræffelig Grad, til at det allerede ved Øjefyn og uden 

Udmaaling let erkjendes; deres Længde indeholdes elleve til tolv 

Gange i Totallengden, og er omtrent lig med Hovedets halve 

Leengde. Gadboret findes forholdsvis anbragt lidt nærmere 

Underkjcebens Spidſe. Gadborfinnen og Halefinnen 

ſynes mig ikke at viſe nogen ret kjendelig Forſkjcel fra Forholdet 

hos forrige Art. 

Den egentlige Sidelinie begynder paa den fjætte eller fys 

vende Sfjælræffe, og forſvinder altid, ſaavidt jeg har kunnet er— 

fare, paa de ſidſte femten eller ferten Raekker. Sidernes Hud— 

kjol kan forfolges til Enden af Gadborfinnen. 

Saavel de Hudfolder, der betegne Skjellenes Rakker, 

ſom ſelve Skjellene ere kjendeligt ſtorre og tydeligere hos 

Sandgrevlingen end hos Tobiſen; faa at de endog uden 
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Vanſtelighed kunne tælles med det blotte Oje hos el Individ af 

fer Tommers Længde, Fra Nakken eller Stjælvæffernes Begyn⸗ 

delſe indtil Halefinnens Rod vil man finde omtrent 120 Rakker, 

og pan Midten af Kroppen i hver Rakke fra Sidelinien til Hud— 

folden 24 Stjæl, af hvilfe elleve ligge mellem Sidelinien og 

Mufklernes Delingslinie, et bekleder denne ſidſte, og tolv ligge 

imellem den og Hudkjolen. Sfjallene falde noget lettere af, og 

deres Taglegning er tydeligere end hos Tobiſen. De ſtorſte 

Skjel, hoilke ere anbragte pan Halen, holdt hos et Exemplar 

af 6 Tommers Længde omtrent ¼ Linie i ſtorſte Gjænnemfnit, 

men i Almindelighed belober Gjennemſnitet fig til en halv Linie 

eller lidt mere. Formen kredsrund eller oval i forſkjellige Afæn- 

dringer. De koncentriſke Ringe ere paa Sfjallenes forreſte Del 

overmaade fine og meget talrige; paa den bageſte Del forſvinde 

de tildels, eller ere vidt fjærnede og faa i Tallet, To Vifter og 

fire Felt ſtjcelnes ret tydeligt; den forreſte Vifte beſtaar af finere 

og talrigere Straaler (jeg har talt indtil 25), den bageſte af 

grovere og ſparſommere (omtrent femten eller ſexten iagttages 

ofteſt). Slimkanalerne paa Sideliniens Skjel have forholdsvis 

en ſvagere ÜUdvikling eller ringere Vidde end hos Tobiſen. 

Bughinden i meget højere Grad ſvartet eller beſtroet A 

med ſorte Punkter end hos Tobiſen, ſaa at den endog bliver 

næften kulſort. Jovrigt har jeg ikke kunnet bemerke nogen ve— 

ſentlig Afvigelſe i Indvoldenes Beffaffenhed fra det hos Tobiſen 

iagttagne Forhold. 

Mellemkjebebenenes Sidegrene forholdsvis noget kor— 

tere end hus Tobiſen; de opſtigende Grene Derimod betydeligt 

udviklede i Længden (de have omtrent 7 af Sidegrenenes Længde), 

men Derimod ſerdeles tynde, meget bevægelige, kun ved Baand 

forbundne med Sidegrenene. Ogſaa Kjæbebenene ere fortere, 

og viſe en forandret Form af den øverfte eller forreſte artikulerende 

Del, idet dennes overſte Gren er rettet lige fremad. Paa Un 

derkjebebenene blive de foran Symfpſen fremtrædende, gaf— 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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felagtige Hrene ruvimentære, hvorimod Knuderne over og under 

Symfyſen ere vel udviklede, ſtjondt de forſte ikke viſe fig faa 

tydeligt adſtilte. Ojebenet af en meget mere langſtrakt og 

ſmal Form end hos Tobiſen. Gjellelaagsſtykkernes 

Form og Forhold derimod paa det Allernærmefte ſom hos denne. 

Hjerneſkallen ſmalere, noget hvælvet, med ſvage Spor til en 

Lengdekjol paa Midten. Plougſkjerbenets forreſte Ende 

nedbejet, noget udvidet, fladtrykket, glat, i Enden bredt afrundet, 

af Form ſom en Spade eller Spatel. Rygraden beſtaar af 

62 Hvirvler, af hvilke 35 tilhøre Bughulen, 27 Halen. Ryg⸗ 

finnens forſte Interſpinalben har jeg fundet anbragt over 

den ottende Hvirvel. 

Afarter af Sandgravlingen ere mig iklke bekjendte. 

Denne Art er noget mindre end foregagende; ſedvanligt 

fanges den af omtrent fer Tommers Længde; den nager ſjeldent 

ſyv Tommer, og overſtrider vel aldrig dette Maal ret meget. 

Man træffer altſaa af denne Art ingen Konger, eller Indi— 

vider, ſom udmeerrke fig ved en uſcedvanlig Storrelſe. 

Efter hvad allerede ovenfor (S. 589) er anfort, ſynes 

Sandgrevlingen at have en mere veſtlig Üdbredelſe end 

Tobiſen, men noget Nojagtigere over Grendſerne for dens 

Forekommen kan endnu ilke angives. 

Alt, hvad om Tobiſens Levemaade er anfort, pasſer ogſaa, 

ſaavidt mig befjændt, paa nærværende Art. Men noget Ejen— 

dommeligt ved jeg ikke for denne at anfore. 

Dette gjælder ogſaa med Henſyn til Neeringen. Imidlertid 

maa dog ikke forglemmes, at Mundens ringere Sterrelſe, ſva— 

gere Bevæbning og ſtorre Fremſkydelighed lade formode ſaavel nogen 

Forandring i Nerringen ſom i Maaden at forfkaffe fig den paa. 

Men det er forbeholdt fremtidige Jagttagelſer at tilvejebringe 

Oplysning herover. 

Sorplantning. Denne Art leger i Midten af Sommeren. Jeg har truffet alle 

underſogte Individer i Juli Maaned fyldte med Mælfe og Rogn, 
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og t de forſte Dage af Auguſt var Modenheden ſaavidt fremſtreden, 

at Rognen og Malken hos mange Individer udtomtes ved et 

Tryk paa Bugen. 

Den afgiver en ligeſaa god Spiſe ſom Tobiſen, eller til unvendelſe. 

den Tid, den hos os ſedvanligſt fanges (i Midten af Somme— 

ren), maaſke en endnu behageligere, efterdi alle Hunnerne da 

indeholde en velſmagende Rogn. 

Fiender har den tilfeelleds med foregagende Art; imidlerti 

maa markes, at jeg endnu ikke hos Sandgravlingen har iagtta— 

get nogen Indvoldsorm. 

d §iender. 
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Waleflægten (Anguilla Thunb ). 

Formen meget langſtrakt og trind, dog med Halen frærft 

ſammentrykket. Overkjebens Rand dannes ganſke af Mel— 

lemkjebebenene, medens derimod Overkjeebebenene blive 

rudimentære. Flere Ræffer ſmaa Tænder paa Mellemkjcebebenene 

og i Underfjæben, ſamt en Tandkarde paa den forreſte Ende 

af Plougſtjcerbenet og Raspetonder paa Svelgbenene. Gjelle— 

laagene ſmaa, ganſke ſkjulte under de tykke Bedaekninger. Gjel— 

leſpalterne kun lidet kloftede, anbragte langt tilbage, og aab— 

nende fig under de ſmaa Bryſtfinners Rod. Ingen Bi 

gjelle. Fire Par frie, ubevebnede Gjellebuer. Gjelle— 

ſtraalerne ſteerkt udviklede og talrige (omtrent en halv 

Snes paa hver Side eller flere). Gadboret temmelig langt tilbage. 

Ryg- og Gadborfinnenindtage en temmelig betydelig Længde, 

fortfættes uden Afbrydelſe til Haleſpidſen, og frembringe ſaa— 

ledes en tilſpidſet Halefinne. Huden tyk og meget ſlimet. 

Skjellene ſmaa og vanſkelige at iagttage, eller ganſke mang— 

*) Den af Cuvier foreflaaede Adſkillelſe af de egentlige Aal i to 

Grupper: Anguilla og Conger, forekommer mig overflødig, forſaa— 

vidt den blot ftøtter fig paa en ringe Afværling i Kjabernes Lengde— 

forhold: hvorfor jeg her vel har forenet disſe Smaagrupper, men tillige 

nedenfor gjort opmerkſom paa andre Stottepunkter for Adſkillelſen. 
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lende. Maven med Blindſek men uden Blindtarme. 

Svommebleren langſtrakt, forſynet med Luftgang og ind— 

vendigt med et kirtelagtigt Legene. Forplantningsorga— 

nerne udtomme deres Indhold i Bughulen, hvorfra det udføres 

gjeennem Aabninger i Bugfladen ved Gadboret. Den ravnenæb- 

dannede Fortfættelfe ſavnes. 

109 de Art. Den almindelige Havaal (Anguilla 
Conger Linn.). 

Hovedets Længde indeholdes 6 til omtrent urtsmerke. 

7½ Gange i Totallengden. Overkjebens Spidſe 

tydeligt fremragende foran Underkj̃eben. Gjelle— 

ſraalernes Antal paa hver Side ni (eller ni paa 

den ene, ti paa den anden Side). Rygfinnens Be— 

gyndelſe neſten over, eller kun lidet bag, Spidſen 

af Bryſtfinnerne. Ryg- og Gadborfinnen med bred 

ſort Rand, Sidelinien medhvidagtige Smaapletter. 

Ingen Skjel. 

Schonevelde S. 15: Anguilla decumana? Synonymi. 

Pontoppidans Atl. V, 1018: Aal, Congrus. 

muͤllers Prodr. n. 330: Muræna Conger. 

Bloch, Deutſchlands Fiſche tab. 155. Afbildninger. 

De faa Ord, Schonevelde anfører om fin Anguilla decumana: Bemerkn. 
5 z 28 5 å til 

„excrescit nonnunquam in prodigiosam magnitudinem''; lade for- Synonymien. 

mode, at han har Havaalen for Oje. Og, naar det paa det ovenbetegnede 

Sted i Pontoppidans Atlas om den i Veſterhavet forekommende Con— 

grus hedder, at den kun fanges fjældent, og da gjerne af tre til fire 

Alens Længde, faa ſynes derved tilſtrakkeligt betegnet, hvilken Art menes. 

Hvor overhovedet Beretninger om Aal af ftørre Vagt end fer eUer hoiſt 

fyv Pund forefindes, tager man vel næppe Fejl i at henføre dem til 

Havaalen. Olavius's og Wilſes Muræna Conger høre derimod ikke 

herhid, hvad under de folgende Urter nærmere oplyſes. 
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Benævnelfer. Denne Art forekommer ſaa ſjeldent hos os, og er vore Fis 

Beſkrivelſe. 

ſtere fan lidet bekjcendt, at ingen færffilt Bencvnelſe er den til— 

delt. Heller ikke paa de ſpenſke og norſte Kyſter beſidder den, 

ſaavidt mig vitterligt, nogen ſaadan. 

Den fremragende Overkjebe er ene tilftræffelig, til med 

Lethed at adſkille Havaalen fra de andre hos os forekommende 

Arter af denne Slagt. 

Far ven brun i det Sortagtige; ſom det ſynes, lyſere hos 

mindre Individer, morkere hos ſtorre. Nedenfor Sidelinien bli— 

ver den lyſere end ovenfor denne, atter lyſere paa Bugfladen 

foran Gadborfinnen, og ifær paa Hovedets Underflade ). Ryg⸗ 

og Gadborfinnen ere lyſe, tildels hvidagtige, men indfattede af 

en temmelig bred Rand af en dyb fort Farve. Bryſtfinnerne 

pan den ydre Side lyſe, med en ſmal mork Rand foroven og med 

mork Spidſe; paa den indre Side ganſke morke. Gjellehulen 

har jeg hos ſtore Exemplarer fundet kulſort udkleedt, Mundhulen 

og Tungen ſteerkt fværtede; hos ſmaa Exemplarer var den forſte 

allerede mere eller mindre dybt fværtet, de ſidſte derimod gul— 

agtige. Ojets Pupille ſorteblaa, Hornhuden ſolvfarvet, dog mere 

eller mindre fværtet. Sidelinien er meerket ved en Rekke hvids 

agtige Punkter, der frembringes af Slimkanalernes lyſe Udfo 

ringsgaabninger. Gjallelaagsregionen viſer Spor til Metalglands. 

Udmaalinger. 

Totalleengde: A 427; B 13”; C 30%“; 

ſtorſte Højde (over Bryſtfinnernes Spidſe): A 3“; B 8 /; 

C2 ¼ͤLꝰ3 

Højden over Gadboret: A 3“; B 777; C 2%”; 

Tykkelſe over Bryſtfinnernes Spidſe: A 2273 B 7 // BC 19%; 

Omkredſen ſamme Sted: A 9%“; B 26%; 

4) (En faa lys, næften ſolvglindſende, og faa tydeligt ved ſtore, endnu 

lyſere Skjolde betegnet Farve, ſom Bloch tildeler denne Fiſk, har 

jeg ikke truffet, hverken hos friſke eller i Spiritus opbevarede Exem⸗ 

plarer. 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjælleaabningens forreſte Rand paa 

Midten: A 6½““; B 21“; C 43/4" + 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: A 4½%j B 16%ö „ C 32/5 > 

SNEEN Fremragning foran Underfjæbens Spidfe: A 23773 
B 2/37; 0 12/37) ; 

det opfpilede Gabs Højde invendigt: A 2/8“; B 10'7; C 23%; 

det opſpilede Gabs Brede indvendigt: A 23/7; B 7“; C 177; 

Mellemkjcbebenets Længde: A 2% 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til dens Ledforbindelſe: A 37/47 3 

B 10 %% % 2; 

Afſtand fra Midten af Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: A3 ½ ““ 3B 1%; 

Gjennemſnit af forreſte Nœſebor: A8“; B 1/67" 5 

Længden af forreſte Nœſebors Hudrer: A 2½/%“ ] B 7/27" 3 

Afſtanden mellem forreſte og bageſte Neſebor: A 1“; B 4“; 9/3 

de bageſte Neſebores ſtorſte Giennemſnit: A 1½““/; B ENES 

indbyrdes Afſtand mellem det bageſte Par Naſebore: A 13"; 

Pane e 9805 

de bageſte Næfebores Afſtand fra Øjets forreſte Rand: A 2¼“/ 3 

B n 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: A 20“; B 5¼ %; 

i 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 8¼ , B 4%; C 8"; 

Sjets Hejdegjennemſnit: A 8““; B 2¾8““““; 6"; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 15½““; B 3½%; d 9%); 

Hovedets Højde over Øjets Midte: A 20 ½““; B 5½½; 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 
123 B 3%; 

Hovedets ſtorſte Brede bag Øjnene: A 35“; B 7½¼¾¼; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Forgiellelaagets bageſte Rand: 

BYS %% 

Giclleaabningens Højde: A 16“; B 4“! ; C 10%; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 97/1¼3 

B 31½“/; d 6/3"; 

ge Aal Længdeftvæfning til Haleſpidſen: A 32½“/; B 40/2” ; 

C 24 ½/½/3 

Den opreiſte Rygfinnes ftørfte Højde: A 14/7; B 3/27"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bryſtfinnernes Rod foroven: A 62/43 

FF 



606 

Bryſtfinnernes Længde: A 2½“ ; B 62/37; G20 ½““/; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 11½““; B 2½%); 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 18 ½%/3 

B C1385 

Gadborets Lengdegjannemſnit: A 3“ ; B 1“; C 22"; 

Afſtand fra Gadborets bageſte Rand til Gadborfinnens Begyndelſe: 

A 3"; B /½⁰¼/; C 21295 
Gadborfinnens Lengdeſtrœkning til Haleſpidſen: A 23% “; B 7; 

0 17“ . 

Den oprejfte Gadborfinnens ftørfte Højde: A 12/7; B 3%"; 

Halefinnens Længde i Midten: A 4½““; B 1373 C 4%. 

Hovedet, hvis Længde omtrent indeholdes ſyv Gange 

(6 ½ til 7/2 Gange) i Totallcengden, og hvis Højde og Tyk— 

kelſe over Nakken omtrent ere ligeſtore, har en langſtrakt, tem— 

melig firkantet Form med kort, noget tilſpidſet Snude. Bag 

Ojet er Isſen flad, bred, næften vandret, eller kun meget ſvagt 

nedſtigende; Siderne temmelig lodrette og næppe kjendeligt konver— 

gerende; Underfladen omtrent ſom Isſen. Men fra Øjets ba— 

geſte Rand fremefter forandres Formen, idet Over- og Underfla— 

den antage en betydeligere Skraaning, og Sidefladerne kjendeligt 

konvergere. Snuden, hvis Længde til Ojets forreſte Rand 

indeholdes omtrent fire Gange i Hovedets Længde, viſer fig fortil 

temmelig bredt afſtumpet; naar den tydeligt rager frem foran 

Underkjcebens Spidſe, maa mærfes, at dette ſtyldes til Udvik— 

lingen af de blode Dele, ikke af Knoglerne. Mundſpalten 

indſtigerer fig næften vandret, eller kun med ringe Skraaning; 

Mundvigene falde omtrent under Pupillens bageſte Rand, Underkja— 

bens Ledforbindelſe langt bag Ojehulens bageſte Rand; det opſpilede 

Gabs Højde indeholdes omtrent to til 2 Gange i Hovedets Længde, 

og har elliptiſt Form. Leberne meget ſteerkt udviklede, tykke, kjod— 

fulde, den overſte ligeſom dobbelt, begge med ſtore Udforingsaabninger 

for Slimafſondringen. Mellemkjebebenene ere væbnede med 

ſmaa Tænder ti naſten hele Længden (kun en meget lille Strakning 

allerbageſt er blottet); disſe danne tre Rakkker, allerforreſt endog fire, 
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dog ſaaledes, at Zænderne i den yderfte og inderſte ere meget ſmaa, 

næppe meerkelige, og at den pderſte Ræffe forfvinder paa Knog— 

lens bageſte Del, længe førend de andre Ræffer ophøre. Ganſke 

van ſamme Maade viſer Tandforholdet fig i Underkjceben. Ploug⸗ 

ſtjcerbenets forreſte Ende viſer en temmelig ſtor og af talrige 

Toender ſammenſat Karde. Med Henſyn til Form, da ere Teen— 

derne for ſtorſte Delen ſnarere eylindriſke end koniſke, i Enden 

afſtumpede eller ligeſom aſſlidte. Kja beſejl findes hverken i 

Over⸗ eller Underfjæben. Tungen langt fremme i Munden, 

vel adſtilt fra Mundhulens Bund, ſtor, bred, fortil lidt tilſpidſet, 
med noget konvex Overflade, forſynet med en Mængde ſmaa Pas 

piller eller Vortr. Neſeborene ere anbragte meget langt 

fra hinanden, det foreſte Par i Enden af Snuden, tet over 

Leberne, det bageſte paa Grendſen af Pandefladen, nær Øjets 

forreſte Rand. De forreſte Neſebore fremtræde under Form af 

korte men vide Hudror, de bageſte ſom ſpaltedannede eller lang— 

ſtrakt ovale Aabninger. Naar Neſehulen gabnes, finder man, at 

denne, i Overensſtemmelſe med Neſeborenes Beliggenhed, har en 

meget betydelig Udftræfning, og indtager neſten hele Snudens 

Længde til Ojet. Lugteorganet antager Derfor, iſtedetfor den 

ſedvanlige rundagtige eller ovale Form, en meget langſtrakt, næs 

ſten liniedannet; og Slimhudens Folder ere ſerdeles fine og tal 

rige. Øjet, hvis forreſte Rand ligger omtrent Ya af Hovedets 

Længde fra Snudeſpidſen, og hvis bageſte Rand falder foran 

Midten af Hovedets Længde, den overſte i Pandefladen: ſynes 

efter Alderen at frembyde betydelig Forandring i Storrelſe og 

Form, idet dets Lengdegjeennemſnit hos det ſtorſte udmaalte Ex 

emplar indeholdtes omtrent ni Gange i Hovedets Længde og kun 

var ubetydeligt ſtorre end Højden; medens hus det mindſte Exem— 

plar Øjets Længdegjænnemfnit udgjorde næften en Femtedel af 

Hovedets Længde, og betydeligt overgik Hojdegjcennemſnitet. Hos 

forſte var Pandens Brede mellem Øjnene næften dobbelt ſaa ſtor 

ſom Øjets Længdegjænnemfnit, hos ſidſte overgik Lengdegjcennem⸗ 
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ſnitet hændeligt Mandens Brede"). Hovedets Hud gjænnembores 

af en Mængde Udføringsaabninger for Slimafſondringen, tildels 

af betydelig Vidde. Gjælleaabningerne, hvis Udftræfning 

omtrent er lig med en Femtedel af Hovedets Længde, have Halv— 

maaneform, og ere anbragte under Bryſtfinnernes Rod laltſaa 

tildels pan Bugfladen) i en ſkraa Retning, forfra bagud og 

nedefter. Gjelleſtraalerne ſtjules ganſke af den thykke be— 

dakkende Hud, og maa disſekeres ud af denne, for at tælles. Jeg 

har enten fundet ni paa begge Sider, eller ti paa højre, ni paa 

venſtre Side. De have en iffe ubetydelig Længde; dog blive de 

tre eller fire inderſte meget kortere end de øvrige, og ere tillige 

temmelig lige eller kun ſvagt bøjede, medens de fem eller fer 

yderſte krumme fig meget ſteerkt. De tre eller fire pderſte blive 

mod Enden fladtrykkede, og udvide fig tillige noget i Form af 

Koller; de ovrige ere Derimod mere eller mindre borſtedannede, 

eller blive i Enderne meget tynde og ſpidſe. Gjellebuerne 

ere ſammenbojede, faa at de danne meget ſpidſe Vinkler, og ud— 

merke fig Derved, at deres Mundſide er aldeles ubevæbnet, blot 

overkleedt med en blød Hud; det inderſte Par adſkilles kun i en 

lille Strakning fra Svelgbenene i Underkjceben. Disſe have 

en meget langſtrakt og ſmal, bagtil tilſpidſet Form; hvorimod 

Svalgbenene i Overkjeben ere meget kortere men bredere, af Tri— 

angelform med afrundede Vinkler, beſtaaende af to Stykker hvert. 

Alle Svælgbenene ere tæt væbnede med færdeles forte og fine 

Flojelstender. 

Kroppens Form er ſom hos Aalearterne i Almindelighed, og 

trænger altſaa ikke til nærmere Beſkrivelſe. Rygfinnen begyn⸗ 

der noget for Enden af Totallcengdens forſte Fjerdedel, ganfke 

lidt bag Bryſtfinnernes Spidſe, ftræffer fig uden Afbrydelſe til 

Haleſpidſen, og indtager ſaaledes lidet mere end / daf Totalleng⸗ 

„) Disſe Uoverensſtemmelſer ere iøvrigt ikke i Modſigelſe med de almin— 

delige Love for Fiſkenes Formudvikling. 
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den; i hele Længden er den lav, aftagende i Højde mod begge 

Ender. Straalerne tetſtillede, fine, enkelte, liggende ſkraat til— 

bage; deres Antal meget ſtort (det belober ſig til henimod tre 

Hundrede, men er fan vanſteligt at tælle med Nojagtighed, at 

jeg ikke nærmere kan faſtſcette de). . Bryſtfinnerne ſmaa; 

deres Længde indeholdes omtrent en Snes Gange i Totalleng— 

den, omtrent tre Gange i Hovedets Længde; Breden ved Roden 

udgjør omtrent en Trediedel af Længden, i Enden viſe de fig 

bredt afrundede; jeg har fundet dem beſtaaende af ſytten tynde 

Straaler, af hvilke de yderſte paa begge Sider ere enkelte, de 

mellemliggende meget fvagt kloftede. Gadboret er anbragt 

noget foran Midten af Totallængden (omtrent i 7 eller / af 

Denne), temmelig lille, kredsrundt; bag det fremtræder en lille 

Papille. Gadborfin nen ſparer i Form og Beſtaffenhed 

paa det Nermeſte til Rygfinnen, men indtager kun noget mere 

end den halve Totallengde (eller indtil omtrent ¼ af denne), 

og beſtaar kun af omtrent to Hundrede Straaler. Da Ryg- og 
Gadborfinnen ſaa at ſige lobe ſammen, eller forene ſig paa Hale— 

ſpidſen, kan her ikke blive Talen om en Halefinne, med 

mindre man vilde betragte ſom ſaadan de tre eller fire, temmelig 

forte, fra Haleſpidſen udgaaende Straaler. Sidelinien ſtrek— 

ker fig neſten vandret henad Fiſkens Sider fra Nakken til Hales 

ſpidſen; den dannes af omtrent 150 Slimaabninger, eller nogle 

flere, hvilke ved deres hvide Mundinger pan den morke Grund 

blive ret tydelige. 

Skjel har jeg ikke kunnet opdage, hverken paa den fug— 

tige eller den torre Hud, hverken ved Hjælp af ſterke Luper 

eller under Mikroſtopet. 

Hos et Exemplar af 42 Tommers Længde, ſom jeg under-Indre Beg— 

ſogte friſkt, fandt jeg folgende Forhold, Den Bughulen udkledende 2 

Bughinde var ſolvfarvet, dog tildels med Mæsfingffjær og 

ſvagt overlobet med Sort. Bughulens Længde til Gadboret 

udgjorde omtrent en Fjerdedel af Totallængden (elleve Tommer), 
Danmarks Siſfe. III. 39 
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men den ſtrakte fig endnu flere Tommer bag dette, for at give 

Nyrerne og Forplantningsredſkaberne Plads. Leveren rødgul, 

utydeligt tolappet, med konvex Underflade og tildels konkav Ryg— 

flade; venſtre Lap (halvfemte Tommer lang og halvt fan bred 

paa det Bredeſte) viſte ſig bagtil tilſpidſet, dog i Enden afrundet; 

den hojre Lap (af 1 Tommes Længde og / Tommes Brede), 

ſom kun ved et neſten umærfeligt Indſnit adſtiltes fra venſtre, 

var i hele Længden af omtrent ſamme Brede, bagtil lige afſkaa— 

ren. Den grønne, neſten kredsrunde Galdeblære (af omtrent 

ti Liniers Gjænnemfnit) laa omtrent midt imellem venſtre og 

højre Leverlap, ved denne ſidſtes bageſte Rand, og flod ved en 

fort (omtrent otte Linier lang) Kanal i Forbindelſe med Tar— 

men. Maven af meget langſtrakt Sæfform (omtrent ti Tom— 

mer lang og højft halvanden Tomme vid), indtagende neſten 

hele Bughulens Længde til Gadboret, kun i ringe Afſtand fra 

Mavemunden (omtrent to Tommer fra denne) udſendende en lille 

og tynd Portnerdel (omtrent femten Linier lang, fire Linier i 

Gjcnnemſnit). Tarmen har ſin ſtorſte Vidde (ti Linien) fortil, 

men bliver bagtil gradevis ſnevrere; den retter fig fra Begyn— 

delſen lige bagud, og danner ingen egentlige Krumninger, uagtet 

den ner Gadboret bugter fig lidt. Dens Længde er derfor for— 

holdsvis temmelig ringe (omtrent ſexkten Tommer). Milten 

beliggende ner &Galdeblæren, bag Foreningen af Mavens Portner— 

del med Tarmen, af næften kulſort Farve, middelſtor, langſtrakt, 

ens bred i hele Længden (halvanden Tomme lang, en halv 

Tomme bred), i begge Ender afrundet, fladtrykket, dog noget tre— 

ſidet prismatiſk. Nyrerne ftræffe fig gjænnem hele Bughulens 

Længde, og ere ifær i Dennes bageſte Ende ſteerkt udviklede. — 

Nnoglebyg⸗ Hjerneſkallen har en meget langſtrakt og ſmal Form; 

r betragtet ovenfra fremſtiller dens bageſte Trediedel (indtil de ba— 

geſte Pandeben) en temmelig regelmesſig Kvadrat, hvis forreſte 

Vinkler dog ſpringe temmelig ftærft frem og tillige noget ud mod 

Siderne, Overfladen af denne Kvadrat viſer paa Midten i om— 
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trent den bageſte Halvdel ſvage Spor til tre, temmelig tæt ved 

Siden af hverandre lobende Lengdekjole; udenfor disſe er den 

noget udhulet. Hjeerneſkallens bageſte Flade er ſkraat afſtaaren i 

Retningen nedefter og frem, temmelig dybt udhulet med frem— 

ſpringende Rande, af afrundet Omrids med næften dobbelt faa ſtor 

Brede ſom Højde. Hjeerneſkallens forreſte Totrediedele ere, ligeſom 

pludſeligt og uden Overgang, affatte fra den bageſte Del, hvor de 

ſtode ſammen med den neppe halvt fan brede ſom denne, og blive 

fremefter ſtedſe ſmalere, eller fremſtille en meget langſtrakt Kegle; 

Dennes Overflade glat og noget hvælvet. Sibenet og Ploug— 

ffjærbenet, der danne Spidſen af denne Kegle, ere ſammen— 

voxede til et Stykke“). Det forreſte Kileben (Os sphen. 

anterius Cuv.) fladt, uden nedſtigende Fortſcettelſe. Mellem— 

kjebebenene udmærfe fig ved, kun at beſidde en meget ind— 

ffrænfet, eller næften ingen, Bevegelighed, og ifær derved, at de ikke 

ſtode ſammen i Midten, ſaaledes ſom Forholdet ellers er hos 

Fiſkene i Almindelighed, men ligge hvert paa ſin Side af Si— 

benet og Plougſkjcerbenet, adſtilte fra hinanden ved den mellem— 

liggende Tandkarde. De have en temmelig ſolid Bygning; 

forreſt udvikle de fig til en lille, noget triangulcer Plade, der 

maaſke kan betragtes ſom Rudimentet af den opſtigende Del, 

da intet andet Spor af denne findes; i neſten hele den øvrige 

Strakning viſe de fig treſidet prismatiſke, dog uregelmesſigt; kun 

allerbageſt dannes atter en lille Plade, der ender bredt afſkaaren. 

O verkjebebenene blive aldeles rudimentære, Underkjeben 

ftærftbygget, men dog af meget langſtrakt Form og uden pladeag— 

tige Fremragninger af den overſte Rand; dens ſtorſte Højde in— 

») Den paa Underfladen af Keglens Spidſe anbragte, allerede ovenfor 

omtalte, Tandkarde viſer ſig ligeſom delt i to Afdelinger, en forreſte— 

overſte og en bageſte; den forſte har Udſeende af, ſnarere at tilhøre 

Sibenet end Plougſkjcrbenet, hvilket, om det var Tilfaldet, vilde 

være et ganſke uſedvanligt Forhold. 

39 * 
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deholdes mere end fire Gange i Længden. Neſebenet meget 

ſtort, ſtrakkende fig lige fra Snudeſpidſen til Ojehulen, men me— 

get tyndt og ganſke bruſkagtigt, af ſmal Form. Ojebenenes 

Kjede indſtreenker fig her til en foran Øjet liggende Knogle, der er 

kortere men bredere end Wæfebenet, tillige langt fuldſteendigere 

forbenet og tykkere, af noget langſtrakt Triangelform, fortil tilſpid— 

ſet, bagtil bredeſt. Af Ganeapparatet er det egentlige Gane— 

ben meget lille, Vingebenet (0s pterygoideum Cuv.) mang— 

lende, eller dog meget lille og ganſke bruſkagtigt, og kun Tværs 

benet (Os transversale Cuv.) ſtort og ſteerkt udviklet. Af de 

Knogler, der danne Underkjcebens Suspenſorium, ſynes Os sym— 

plecticum at ſavnes. Forg jellelaaget temmelig bredt, ifær 

i den overſte-bageſte Ende, af uregelmesſig Halvmaaneform, med 

faa men ſtore Slimudforingskanaler, ufuldkomment forbenet, ifær 

mod den bageſte Rand. Gjellelaagsſtykket af en uregel— 

mesſig Form, der viſer nogen Lighed med en Øre. Den bas 

geſte og endel af den overſte Rand ſterkt udviklede, tykke, benag— 

tige, Reſten meget tynd, neſten hudagtig. Leddedelen træder 

meget ftærft frem; den overſte Rand har et dybt, halvmaane— 

dannet Udfnit; den nederſte og bageſte Rand fremſtille tilſammen 

et Stykke af en Cirkelbue. Undergjellelaaget den mindſte 

af Gjaellelaagsknoglerne, ſabeldannet, meget tynd, lignende en 

Gjalleſtraale, dog temmelig bred i den forreſte Ende. Melle m— 

gjellelaaget forholdsvis meget ftærft udviklet, idetmindſte lige 

fan ſtort ſom Forgjeellelaaget, af noget uregelmæsfig Triangelform, 

bredeſt bagtil, Overſkulderblad ſavnes, ligeſom den ravne— 

nebdannede Fortſcttelſe. Skulderbladet temmelig lille, 

af ſmal og langſtrakt Form, paa den ydre Side hvælvet, paa 

den indre lidt udhulet, foroven ſkraat afſkaaret, gradevis tilta— 

gende lidt i Brede nedefter, forneden afrundet. Overarmbe—- 

net noget mere end dobbelt fan langt ſom Skulderbladet, vinkel— 

agtigt bøjet, uden alle pladeagtige Udvidelfer, noget prismatiſt 

(dog uregelmæsfig), kun med ringe Bredeforſkjcel gjænnem 
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hele Længden. Rygraden beftaar af 153 Hvirvler, af hvilke 

de 55 ligge over Bughulen, 98 danne Halen. Tornefortſet— 

telſer og Ribben meget fvagt udviklede. Rygfinnen begynder 

over den femtende Hvirvel. 

Afarter af denne Fiſk ſynes ikke at være befjændte. 

Engelſke Forfattere omtale Exemplarer paa 86 engelſte Pund, 

paa 104 og felv 130 Pund, med en Længde af over ti Fod, 

en Omkreds af atten Tommer. Det er mig ikke bekjeendt, at Ins 

divider af ſaadan Storrelſe ere fundne i Norden. En Længere 

af fem til ſex Fod og en Vegt af en Snes Pund og derover 

er derimod ſedvanlig. 

Kongeren eller Havaalen er en Saltvandsfiſk, ſom dens 

Navn antyder, og ſtiger ikke ret højt op i Strommenes Mundin— 

ger. Den forekommer fra Kattegattet til Europas veſtligſte Ky— 

ſter, fra Middelhavet til op imod Polarzonen. Hos os er den 

imidlertid ſjeelden, ffjøndt maaſke hyppigere paa Iydlands Veſt— 

kyſt end i Kattegattet. Ovenfor, under Bemeekningerne til Sys 

nonymien, er dens Forekommen pan førftnævnte Sted omtalt efter 

Pontoppidan. At Havaal af 40 Punds Vægt og derover 

ſtundom drive op paa Stranden ved Henne, Lonne, Blaavands— 

huk (Ribe Amt), berettedes mig paa Stederne. Hos Neocorus 

findes Beviſer for dens Forekommen paa Watterne ved Dith— 

Afarter. 

Sterrelſe. 

Forekommen. 

marſken, og den ffal ligeledes i ſenere Tid være fanget der. Jeg - 

kan Intet ſikkert Exempel anføre paa, at den gaar ind i Oſter— 

ſoen“). Derimod ere et Par, foruden det af Miller allerede 

meddelte““), mig befjændte paa dens Forekommen i det nordlige 

Oreſund. Den 22de December 1835 fandtes ved Hornbæf i 

ſtille Vejr, men efter en Storm, en Havaal pan Stranden af 63 

Tommers Lengde og 22 Punds Vægt. Med den halve Krop 

) Ifolge en mundtlig Meddelelſe ſral dog et Exemplar for nogle Aar 

ſiden være fanget ved Eckernforde. 

*) In littore freti Oresundici 1769 reperi rarissimum piscem. Muller. 
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STæring. 

Sorplantning. 

Unvendelfe. 
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var den løbet pan Land, og toges, endnu levende, med Hænderne. 

Den anden November 1837 fangedes ved Espergjerde efter en 

fvær Storm et Exemplar af omtrent fem Fods Længde og ſytten 

Punds Vagt i en Aaleruſe, hvis Indgang var rettet mod Syd. 

Denne Fiſk ſynes ifær at elſte Klippekyſter, hvor den ſtjuler 

ſig i Revner og Fordybninger, og ofte bliver liggende paa det 

Torre i Ebbetiden, ſtjult under Tang. Den er ſaaledes pan den 

ene Side doven og lidet bevægelig, paa den anden temmelig 

ſejglivet; man har Exempler paa, at den har levet ti Timer ude 

af Vandet. Skjondt ſlugen, viſer den fig ſky og forſigtig, og bider 

ikke paa Krogen om Dagen, ja end ikke i maaneklare Natter. 

Kongeraalen er en meget graadig Fiſk, ſem Intet ſkaaner, 

end ikke fin egen Art, og ved Hjelp af fine ſterke Kjaber let 

faar Bugt med neſten ethvert Bytte. Bloddyrenes haarde Skaller 

ſonderbider den med Lethed, og af Hummer og andre ſtorre 

Kreebsdyr ødelægger den en ſtor Mængde”). Da Sandgræv- 

lingen og Sildearterne afgive den bedſte Madding for den, tor 

man vel flutte, at de man yde betydelige Bidrag til dens Un— 

derholdning. 

Forplantningen ſkal ſoregaa i December og Januar, og Un— 

gerne i den paafolgende Sommer kun opnaa omtrent en Fingers 

Længde. 

Havaalen ffal ſom Naringsmiddel ſtaa færdeles meget til; 

bage for vore almindelige Aal; og den har derfor ikke den Vig— 

tighed, ſom der ellers vilde tillægges den, ifølge dens Storrelſe, 

og adſtillige Steder tillige efter dens hyppige Forekommen (ifær 

*) Paa Hirsholmen, hvor man om Sommeren fanger endel Hummer, 

og hyppigt, naar ojeblikkelig Afſetning mangler, tojrer dem (9: 

lader dem gaa i Vandet, ombundne med en Snor, ſom er befeſtet 

paa Land): flager man over, at ſtore Aal ofte brekke Hum— 

meren iſtykker, og fortære den. Det forekommer mig neſten 

utvivlſomt, at her maa forſtaas Havaalen eller Kongeren. 
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i Kanalen og paa den franffe Kyſt). J den veſtlige og ſyd— 

veſtlige Del af Europa ſkal den imidlertid blandt de lavere 

Klasſer vere en meget almindelig Faſteſpiſe, ſaavel friſk ſom torret 

eller ſaltet. 

Odderen er maaffe, efter Menneſket, den farligſte Fiende 

for Kongeraalen. Efterat have dræbt den og flæbt den i Land, 

fortcerer Odderen imidlertid kun en ubetydelig Del af den, og 

lader Reſten ligge. J Middelhavet lider den ofte (efter Bloch) 

ved de nerbeſlaegtede Mureners Efterſtrebelſer. — Af Indvolds— 

orme ere mange fundne hos den: i Tarmen Dacnitis hians Dujard., 

Ascaris labiata Rud., Stelmius præcinctus Dujard., Echinorhyn— 

chus Acus Rud. og Monostoma crucibulum Rud.; i Maven Disto— 

ma ruſoviride Rud.; i Bughinden Ascaris ecaudata Dujard. og 

Filaria Piscium Dujard. 

Siender. 
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110de Art. Gaard-Aalen (Anguilla migratoria Kr.). 

Hovedets Længde til Gjelleſpalten omtrent 

8½ Gange i Totallengden, til Nakken omtrent 14 

Gangei Totallengden. Underfjæben tydeligt len- 

ger end Overkje ben. Snuden, ſom indeholdes lidt 

mere end fire Gange i Hovedets Længde, temmelig 

fladtrykket og bredt afrundet. Nakken indtil over 

Gjælleaabningerne ſterkt hvælvet og opſvulmet. 

Øjets Lengdegj̃ennemſnät indeholdes omtrent en 

halv Snes Gange i Hovedets Længde, omtrent 2/2 

Gange i Snudens Længde og omtrent to Gange 

Pandens Brede mellem Ojnene; denne ſidſte om— 

trent lig med / af Snudens Længde, Elleve Par 

Gjelleſtraaler. Bryſtfinnernes Længde indehol— 
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des omtrent 2½ Gangei Hovedets Længde, omtrent 

en Snes Gange i Totallengden. Afſtanden fra Un— 

derkjebens Spidſe tilRygfinnens Begyndelſe inde— 

holdes omtrent 3/ Gangei Totallengden, Afſtanden 

til Gadboret omtrent 2Y3 Gange i Totalleng— 

den. Skjelkledningen tydelig. Ryghvirvlernes 

Antal 113. Finnernes Straaletal er omtrent: 

Rygf. 270; Bryſtf. 17; Gadborf. 227; 

Zenrik Zarpeſtreng i Kaagebogen S. 157: Alnc? 

Schonevelde S. 14 Anguilla (og nœrmeſt hans Pinneke). 

Bartholin, de Medic. Danor. S. 276: Anguilla (tildels). 

Pontoppidans Atlas I, 647: Muræna Anguilla (tildels). 

Wilſes Beſrrivelſe over Fredericia S. 181: M. Anguilla n. 4 og 

S. 261. 

Millers Prdr. n. 329: M. Anguilla (tildels). 

Wilſes Reiſeiagttagelſer V. 229.: M. Anguilla (tildels), 

Olavius, Beſkr. over Skagen S. 163: Muræna Conger. 

Bings Beſkr. over Lesge S. 157: Aal (tildels). 

Aagaards Beſkr. over Thye S. 41 og 49: Aal. 

Skougaards Beſkr. over Bornholm S. 66: Aal (tildels). 

Juſt's Naturhiſtorie, tredie Oplag S. 359: den almindelige Aal (tild.). 

Schade, Beſkrivelſe over Mors S. 203: den almindelige Aal (tild.). 

Stibolt om Saltvandsfiſkerierne, S. 30: Driv-Aal. 

Hofman, Tidsſkr. for Naturvidenſkab. II, 370: Hammeraal ? 

Moller, Skildring af Hou S. 24: Gaaraal. 

Cuvier, Agn. anim. 2 ed. II, 349: l'Anguille verniaux? 

Ekſtrem i Vet. Acad. Holg. f. 1831 S. 287: Muræna oxyrrhina?? 

Wilsſon, Prodr. S. 65: M. Anguilla (tildels). 

Narrell, Brit. fishes II, 294: Anguilla acutirostris (tildels 2). 

Bonaparte, Catal. metod. d. pesci europei, S. 38: Anguilla 

vulgaris (tildels ?). 

Da jeg fortiden ikke kan tilvejebringe tilfredsſtillende Afbildninger af 

de hos os forekommende Aal, giver jeg iſtedet derfor Kopier af Parrell's 

Afbildninger, der idetmindſte kunne tjene til Sammenligning med de i de 

danſte Bande levende Former, hvorvel det har ſtor Vanſkelighed, at henføre 

Synonymi. 

Afbildninger. 
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dem til disſe. Det ovenſtagende Treſnit viſer paa venſtre Side det 

freleterede Hoved med de forſte Ryghvirvler af Ang. àacutirostris Varr., 

i Midten af A. mediorostris Yarr. og paa højre Side af A. latirostris 

Varr. Efter Parrell's Forſikkring fremſtiller det nøjagtigt den relative 

Storrelſe og Styrke af Knoglerne hos hver Art. 

Da Ichthyologerne førft for faa Aar tilbage have begyndt at ſkjelne 

mellem flere, i de europæifte ferſke Vande forekommende Aale-Arter, hvilke 

af tidligere Forfattere ſammenblandedes, eller kun antoges at udgjore en 

Art: bliver det en Selpfelge, at den ovenſtaaende Synonymi, idetmindſte 

for en ſtor Del, henhører ogfaa til de folgende Arter; hvorvel nærværende 

Art viſtnok med Ret kan betragtes ſom den i oekenomiſk Henſeende vig— 

tigſte, og derfor maaſke ogſaa ſom den bedſt befjændte, af de hos os 

forekommende. Det ſynes mig rimeligt, at Schoneveldes Pin— 

neke eller Pinnickaele nermeſt hører herhid, ſaavel i Folge 

af, hvad han anfører om dens Fortrinlighed, ſom om dens Fangetid (a 

Bartholomei festo). Dog trænger denne Formodning til at bekraftes 

ved Lokalunderſogelſe. — Hos Zarpeſtreng, Bartholin, Pontoppi— 

dan, Bing, mRuͤller og Skougaard omtales Aalen ganſke 

kellektivt. Wilſe frjælner derimod i fin Beſkrivelſe af Fredericia fire» For 

andringer« af Aal: 1) »de ſadvanlige; 2) de med ſtore Hoveder, kaldet 

her Bredpander; 3) de kortere og tykkere, faldet Klæp; 4) de ſortere 

og mindre, ſom findes i Søer", Af disſe antager jeg den ſidſte (n, 4) 

for identiſk med den af Wilſe ſenere (S. 261) omhandlede Ruſeagalog 

ſom henhørende under nærværende Art; de øvrige ville blive omtalte un— 

der de folgende Urter, J fine meget ſenere udgivne Reiſeiagttagelſer ſiger 

Wilſe, idet han opregner Limfjordens Fiſke, under Muræna Anguilla: 

„den ſedvanlige er ſortagtig, og vejer to Pund, er noget mindre end den, 

ſom fanges i Bælterne og Havet; en Art gives her og, ſom er gulagtig“ 

Den ferſte af disſe, antager jeg, hører herhid, den anden til neſte Art. — 

For at overtyde fig om, at Olavius's M. Conger bor have Plads her, er det 

kun fornødent at efterleſe ham paa det anførte Sted. — Hos Juſt 

finder man i folgende Ord Antydning af tre Arter eller Afarter. 

„Bedſt ere de, ſom fanges i Ager, thi deres Kjød er ej faa til— 

bejeligt til at blive harſtt ſom Fjordaalenes. De ringeſte ere de, ſom 

fiftes i Damme og Soer; de ſmage gjærne mudrede, — — J Søerne 

gives der endnu ſtorre (end paa 3 —4 Pund), ſom ſmage terre, og have 

en bred Pande; dem falder man Klepaal. — — — Her i Danmark 

fanger man en utallig Mængde Aal i Limfjorden og de andre Fjorde, der 
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vel ere finere af Kjod, men, fordi de ere meget fede, ikke faa velſmagende, 

ſom de andre. De blive heller ikke faa ſtore i Fjordene, hvad der for det 

meſte maa tilſfkrives de Pulsvaadde, hvormed man fiſker dem“. J disſe 

Ord troer jeg at gjænfjænde nærværende Art i den Soer, Damme og 

Ager tilhørende Art“), hvorimod Fjordaalen og Klæpaalen maa hen— 

viſes under de to folgende Arter. Naar Juſt under Zavaalen (S. 361) 

angiver, at dens Fangſt er vigtig ved Kallundborg og Fredericia, beroer 

dette paa en Forvexling af Kongeragalen eller Zavaalen med Gaard— 

aalen, nærværende Art. — Schade har paa ovenciterede Sted blot 

Folgende: „den almindelige Aal (M. Anguilla); de meget ſtore kal— 

des Lauer. J Limfjorden, hvor den er den vigtigſte Fiſkeart“. Heraf 

ſes, dels at han ikke ſkjclner mellem Saardaalen og den ſadvanlige 

Stange⸗ eller Pulsvaadaal, og dels, at han ikke engang betragter 

Laueren “) ſom en Afart. — At Stibolts Drivaal falder ſammen 

med Gaardaalen, er af hans Angivelſer aabenbart. — Hvad Zofman 

meddeler om de i Odenſefjorden forekommende Aal, ſynes mig noget forvirret og 

vanſkeligt at udrede. Folgende er det os her vedkommende. „Af Aale— 

flægten findes her kun den almindelige Aal. Fiſkerne antage tvende Va— 

rieteter af den, hvoraf Zammeraalen, ſom er kjendelig ved fit brede 

Hoved, menes at komme fra de ſtore Floder, ſom falde i Oſterſoen, og 

efter Fiſkernes Hypotheſe ſkal den kun beſoge vore Kyſter paa dens Van— 

dring imod Norden. — — Den anden her bekjendte Varietet af Aal be— 

rer Navn af Sand- eller Sølv- Aal, er federe og morkere af Farve 

end hin, og har ſpidſere Hoved. Hammeraalen findes ikke i nogen Mengde, 

hvorimod den fidftnævnte er den almindelige“. Ferſt vil jeg hertil bemerke, 

at Zofman flet ikke omtaler Klœpaalen, ſom dog, efter fynſke Fiſke— 

res ÜUdſagn, ſkal vere ret almindelig. Derneſt ſynes de angivne Navne mig ikke 

ganſke pasſende: Zammeraal vilde maaſke pasſe bedre paa Klp— 

aalen, Solvaal paa Gaardaalen. Jeg fulde derfor være tilbøjelig 

til at tro, at Gofman kunde have fammenblandet Arter og forværlet 

Navne (Zammeraalen t. Ex. turde kanſke være en Sammenblanding 

af Klæp- og Gaardaal); hvad dog maa henſtilles til nærmere Under— 

*) S. 361 findes Bekreftelſe for denne Anſkuelſe i folgende Ord hos 

Juſt: „Aalene i Floder og Ager ere ſortblaa med hvidagtig Bug, 

de i Fjordene ſortgronne med gulagtig Bug.“ 

*) Ogſaa Aagaard nævner Laueren: „de ere og ſtore (ligeſom Klæps 

pen), men med ſmaa Hoveder og federe, J. C. S. 39.“ 
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føgelfe, — Möller ftjælner tre Slags Aal: „Gaaraal, med hvid Bug 

og fmaa Hoveder, ere de allerbedſte. — — J Fjordene falder en Del 

med gul Bug; faa og mange ſtore Aal, men og med ſtore Hoveder, de 

kaldes Klæpper, og begge Slags ere terre, og de forſte have en egen 

ſtram Lugt og Smag, faa at de endog ved Saltning maa adſkilles fra 

Gaaraalene“)“. — Sfjøndt Cuvier viſtnok, ſom af det Anforte fremly— 

fer, ingenlunde er den forſte, der har gjort opmeerkſom paa flere Former 

af Aalene: faa er han dog den, ſom ved fin forte Notice paa ovenciterede 

Sted (1829) nermeſt har henledet Ichthyologerne til fornyet Underſo— 

gelſe af Forholdet, og har foranlediget Begrundelſen af flere Arter. Hans 

Angivelſer indftrænte fig til Følgende: «nos pécheurs en (af almindelige 

Aal) reconnaissent de quatre sortes, qu'ils prétendent former au— 

tant d'espèces. — — Anguille verniaux, qui est, je erois, la 

plus commune; Ang. long bec, dont le museau est plus com- 

primé et plus pointu; YA. plat bec, Grig-eel des anglais, qui 

Pa plus aplati et plus obtus, Poeil plus petit; Aug. ꝓimperneduæ, 

Glut-eel des Anglais, qui Va plus court a proportion, et dont les 

yeux sont plus grands qu'aux autreso. ““) — Derneſt henferte Ek— 

ſtrom, og næften ſamtidigt med ham Wilsſon, de nordiſke Ferſkvandsaal 

til to Arter eller Grupper, de ſpidsſnudede — M. oxyrrhina Eks., 

M. Anguilla N. — og de bredſnudede — M. platyrrhina Eks., M. 

latirostris N. — Parrell opſtillede for England følgende tre Arter: 

Anguilla acutirostris, ſom han holder for identiſk med Cuviers Long 

bec; A. latirostris, ) Glut Eel, ſom ſkal falde ſammen med Cuviers 

Pimperneaux ; og A. Mediorostris, Englændernes Snig, hvilken han 

ikke henfører til nogen af de ved Cuvier betegnede Former. Endelig ſom— 

) Efter en Meddelelſe af Boie, antage Fiſkerne i Holſten fem Arter 

Aal, men, hvorledes disſe benævnes og adſkilles, har jeg ingen Un— 

derretning om. 

*) Bemerkes maa dog, at Miſtres Bowdich havde foregaaet Cuvier, 

ved at give ſmukke kolorerede Afbildninger af tre af disſe Former. 

Jeg har ikke ſet Mſtr. Bowdich's koſtbare Verk over de engelſke 

Ferſkvandsfiſke, der kun ſynes lidt befjændt udenfor England, og ikke 

engang nævnes i Engelmann's Bibliotheca historico-maturalis. 

c) Parrell har tidligere end Wilsſon publiceret Navnet latirostris i 

Procd. Zool. Soc. 1831. 
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taler han under A. latirostris Englændernes Grig, Cuviers Plat bee, 

dog uden nærmere at beſkrive den, ſamt uden at tildele den et ſyſtematiſk 

Navn; han ſynes altſaa kun at betragte den ſom en Afart af A. latiro- 

stris.— Bonaparte, i den i Aaret 1846 udgivne Catalogo metod. dei 

pesci europei, antager fem Arter af europæifte Færftvandsaal : 1) An- 

guilla vulgaris Cuv.“) = M. Anguilla Linn. = A. acutirostris 

arr. = Ang. verniaux? Cuv. og Ang. long bec Cuv.; Blech tab. 

73; 2) Ang. latirostris Varr. = M. latirostris Nilss. = Ang. plat- 

bec Cuv.; Grig-Eel Anglorum; 3) Ang. mediorostris Yarr.; 4) Ang. 

septembrina Bon., en Art, ſom han ſynes at tro blot tilhorer Italien; 

5) Ang. cloacina Bonap. = Ang. pimperneaux Cuv. = Glut-Eel 

Anglorum. — Hvad der af denne Overſigt fremgaar, er, at af de nye— 

ſte ichthyologiſre Forfattere ſynes kun Wilsſon og Ekſtrem at dele An— 
ſkuelſer, medens derimod de øvrige afvige mere eller mindre. Naar jeg 

har forſogt paa, at tilvejebringe en Forening mellem disſe Antydninger 

og de hos os forekommende Arter, indrømmer jeg meget villigt, at denne 

Forening er aldeles uſikker, og ikke kan være undet, ifølge Angivelſernes 

Korthed og Übeſtemthed. Selv Parrell, den eneſte af de anførte For— 

fattere, der beſkriver Arterne, og endog gaar ind paa anatomiſke Enkelt— 

heder, er dog ingenlunde tilfredsſtillende. Og tildels forøges Vanſkeligheden 

ved ligefremme Unøjagtigheder og Uvigtigheder””), — Naar jeg antager, 

*) At Bonaparte har føjet Cuviers Navn til den ſyſtematiſke Be— 

nævnelfe Ang. vulgaris, er næppe rigtigt; der findes Intet til Støtte 

derfor hos Cuvier, og Fleming vilde vel rigtigere indtage Pladſen. 

At han med Ang. vulgaris forbinder Muræna Anguilla Linn., 

kan vel heller ikke billiges, da denne upaatvivleligt er kollektiv. 

) Naar Wilsſon om fin M. Anguilla bruger Udtrykkene rostro 

tenui compresso, faa er dette noget unojagtigt; ingen af vore Aal 

har egentlig en ſammentrykket, og endnu mindre en tynd Snude; denne er 

kun hos en Form mindre bred og fladtrykket end hos en anden. Jeg har 

hos alle Former fundet Bryſtfinnernes Brede ved Roden omtrent lig 

Gjelleſpaltens Højde, og maa derfor forkaſte de Skjclnemeerker, Nilsſon 

derfra vil hente. Ogſaa, hvad om Bryſtfinnernes Længde angives, 

trænger til Indſkrankning. — Ligeledes med Henſyn til Ekſtrom's 

Artsmerker kunne flere Indvendinger gjores; men iſer maa udhæves, 

at han benytter Sterrelſen af Pupillens Gjœnnemſnit til Skjelne— 

merke, uden at betenke, hvor hojſt forſkjclligt dette Maal kan være 

hos ſamme Individ under forſkjellige Forhold. 



Benævnelfer. 

622 

at Wilsfons Mur. latirostris falder ſammen med vor Klæpaal, hvad 

vel næppe kan være andet, faa maa hans M. Anguilla forenes med nær- 

værende Art, ſkjendt fun tildels, da den viftnof omfattev mere end en 

Art. — Endnu mere uvis er jeg med Henſyn til Ekſtrom, da der i 

hans Diagnoſe af Mur. platyrrhina næppe indeholdes tilſtrekkelig Grund 

til at erklere den for vor KAlæpaal. — Da det, PNarrell anfører om 

Ang. mediorostris, og de relative Maal han angiver for Ang. latiro— 

stris, ikke tillade at fænfe paa en Forening af nærværende med nogen af disſe 

Urter, ſtaar kun hans Ang. acutirostris tilbage, hvilken jeg dog ſnareſt efter 

Afbildningen vilde henføre til folgende Art. Om Bonapartes Arter 

kan man blot gjere ſig Formodninger efter de anforte Synonymer. Der— 

ſom ved Artsnavnet septembrina ſkulde antydes, at den paagjeldende 

Aal ifær viſer fig og fanges i September Maaned, kunde man derved 

ledes paa Tanken om dens Identitet med nærværende Art. — Endnu et Par 

Ord om det af mig foreſlaaede Artsnavn: det er blot Onſket om at op— 

naa Beſtemthed i Betegnelſen af en Form, ſom jeg ikke med Sikkerhed 

hos nogen tidligere Forfatter har fundet ſondret, der har aftvunget mig 

dette. Skulde ſenere Underſogelſer viſe, at denne Form allerede er beteg— 

net med Mavn, og at jeg altſaa har fejlet i denne Formening: maa jeg 

viſtnok beklage, end yderligere at have bebyrdet den allerede nokſom bebyr— 

dede Synonymi; men kan dog til min Undſkyldning anføre, at jeg ferſt 

efter langvarig Provelſe af det til min Raadighed ſtagende Materiale har 

beſluttet mig til at opføre denne hos os faa vel bekjendte Fiſk under et 

nyt Navn. 

Denne Aal er bedſt befjændt under Benævnelfen Gaard— 

aal. Efter et Træf ui dens Levemaade, ſom nedenfor omtales, 

kaldes den ogſaa adſtillige Steder Drivaal. Efter Farven bes 

nævnes den ſtundom (i Oreſundet) Blankaal. Om de hos 

Aagaard (S. 39) og adſkillige andre Forfattere over Limfjor— 

den omtalte Davreaal falde ſammen med nærværende Art, el— 

ler Davreagal er en kollektiv Benevnelſe for flere Arter, maa 

jeg lade uafgjort”). Ogſaa maa jeg anbefale til Andres ner— 

mere Underſogelſe, hvorvidt Navnet Lauer hører herhid. Om 

Hammeraalen har jeg ovenfor udtalt min Tvivl. 

*) Davreaal betegner iøvrigt udſogte, ſtore Aal, af hvilke Fiſkeren yder 

ſin Vert et viſt Antal for Nattely og Forplejning. 
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Farven; den bredere og ſtumpere Snude, de tykkere Laber, Beſtrivelſe. 

den i Almindelighed ſteerkere fremragende Underkjeebe, den betyde— 

ligere Storrelſe o. ſ. v. afgive gjeerne tilſtraekkelige Merker til at 

adſtille denne Art fra den folgende, iøvrigt meget neerſtagende. 

Farven paa Ryggen, Rygfinnen og Hovedets Overflade 

ſortegraa, langs Siderne ovenfor Sidelinien med mere eller min— 

dre ſmukt morkt Bronceffjær, nedenfor Sidelinien lyſt bronceag— 

tig. Bugen hvid med metalliſk Glands (ſolvagtig, dog ikke gan— 

ſke ren formedelſt Stenk af et fort Pigment). Gadborfinnen har 

en lys, lidt ſmudſig Kjodfarve; Sidelinien ſortagtig. Pupillen 

morkeblaa; Hornhuden broncefarvet; Tungen rodbrun. Jovrigt 

viſer Farven nogen Afvaxling efter ydre Betingelſer. 

Udmaalinger. 

Zotallængde: A 22“; B 23½“; C 21%"; D 28/2"; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnens Begyndelſe): A 18¾8“ ; B 19%3 

C 177; 

ftørfte Tykkelſe (noget foran den ftørfte Højde): A 14005 B 15”; 

8 2%; . 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 4475 B 435. 

Højde over Nakken: A 11“; B 11½““ ; C 10¼ %; 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til 0 forreſte Rand: 

A 32 ½%; B 35%; C 34“; D 3/1“; 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Nakken“): A 19/77; B 21% 

18 ½%%%; D 2%; 

Underkjcbens Fremragning foran Snudeſpidſen: A 1“; B 1¼ 73 

Gee; 

det opſpilede Gabs Højde: A 12“; B 13%; C 11%); 

det opſpilede Gabs Brede: A 9“; B 10“; C 8%; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 138“ ]; B 157; C 

13%; D 18"; 

*) Dette Maal er taget efter Disſektion, uden hvilken Nakken ikke nøje 

kan beſtemmes. 
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Afſtand fra Midten af Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: A 1½“/; B 
, ( , D 2%; 

ſterſte Gicnnemſnit af forreſte Næœſebor: A /,“; BY; C /; 

2 5% 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næfebor: A 4“; B 3½%; 

C 32/37 3 D 4½%3 

ſterſte Gjænnemfnit af bageſte Nœſebor: A /“! ; B /; C /½⁴; 

D, 

indbyrdes Afſtand imellem de bageſte Neſebore: A 5“ 3 B 5/73 

ü en eee 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Ojehulens forreſte Rand: A 

e ee eee ede 

jer) mellem bageſte Næfebor og Ojehulens Rand: A 2" 5 B 1/2!" 5 

Cine ETS 

Sjets „„ A 3%; B 3½%; C 3% %% D 

Sjets Hojdegjennemſnit: A 3“ ; B 3%“; C 3“%; D 4/27"; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 6% 3 B 6j C5 ½“⁰]; D 8%; 
Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: 43¼%3 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjalleaabningens bageſte Rand: 

4 24%] B25%; C 23%; D 28.7; 
Gjelleſpaltens ſtorſte Gjcnnemſnit: A 5105 B 5“; C SYES 

6 /(; 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A 7”; 

B53 7%“; Cars D 8%; 

Rygfinnens Lengdeſtrekning: A 16“/; B 16 %%; C 14/47; 

Ryafinnens ſtorſte Højde: A 9½“//; B 727753 C 8: 

Bryſtfinnernes Længde: A 13“; B 14¼““'; C 12“; D 9 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 5“ ᷑  B 5%%3 0 4%˙¼; 

6/4" z 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gadborets forreſte Rand: A 

9/6“ B 97/8“ C 95 012%; 

Gadborregionens Længde: A 3“; B 3½“; C 4%; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 13“; B 13/27; C 12%“; 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 6“; B 6 J“; C 7"; 

Halefinnens Længde i Midten: A 5%; B 4½“ “/; C 4½ , 
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Hovedets Længde til Midten af Gjelleſpaltens forreſte 

konkave Rand indeholdes omtrent 8¼ Gange i Totallengden, 

og er neſten dobbelt faa ſtor ſom Kroppens ſtorſte Højde. Dets 

bageſte Del (mellem Gjalleſpalten og Nalken) har den oberſte 

Flade ſterkt opſvulmet. Isſen fra Nakken til Ojnenes ſorreſte 

Rand temmelig bred og fladt afrundet. Snuden meget kort 

(dens Længde til Øjet indeholdes mere end fire Gange i Total 

længden), bred (dens Brede foran Øjet omtrent lig med Længs 

den), temmelig flad, mod Siderne konvex. Naar Munden er 

lukket, rager Underkjeben ftærft frem foran Overkjceben (med hele 

Tandbaandets Brede). Saavel Over fom Underlæben 

ftærft udviklede, brede, Fjødagtige. Mundvigene falde, naar 

Munden er lukket, omtrent under Øjets bageſte Rand; Under— 

kjebens Ledforbindelſe Derimod et godt Styffe bag Diet. 

Det opſpilede Gabs Højde er ikke ubetydelig, og indeholdes oms 

trent 21/2 Gange i Hovedets Længde; Breden udgjor omtrent 

eller neſten 4 af Hojden. Kjeberne ere væbnede med temme— 

lig brede Tandkarder, der dog bagtil gradevis tilſpidſes; 

fortil paa Mellemkjebebenene ffjælnes fem eller fer Reekker Ten— 

der, paa Underkjebens Grene endog indtil otte Rakker; bageſt i 

Munden iagttages derimod kun tre eller endog to Rakker. 

Plougſkjœerbenets Tandkarde har en langt betydeligere Ud, 

ftræfning end hos Havaalen (idetmindſte lig Mellemfjæbebenenes 

halve Leengde). Paa den ſorreſte, bredeſte Del af Knoglen har 

jeg i en Tverrakke talt omtrent tolv Tender, og efter Knoglens 

Længde kunne omtrent 25 Rakker ffjælnes, Tungen langt tilb 

bage, vel adſtilt fra Underfjæben, noget langſtrakt, fortil til 

ſpidſet, obvenpaa flad og temmelig glat, De forreſte Neſſe— 

bore viſe ſig i Enden af Snuden mod Siderne ſom et Par 

forholdsvis temmelig lange Hudror. Bag disſe hen under 

jet ftræffer fig en Linie, dannet af fire eller fem ſtore, lidt 

roragtigt fremragende Slimaabninger. De bageſte Neſebore 

af oval Form, uden nogen Udoidelſe af Randen, anbragte tet 
Danmarks Siffe, III. 40 
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foran Øjnene, næften i Linie med disſes overſte Rand. Ojet 
lille (dets Gjennemſnit indeholdes henimod elleve Gange i Hove— 

dets Længde, ti Gange i Pandens Brede mellem Øjnene), tem— 

melig kredsrundt, med den overſte Rand i Pandefladen, den ba— 

geſte noget foran Enden af den forſte Trediedel af Hovedets 

Længde. Paa Pandefladen et Stykke bag Øjnene viſe fig to 

Længderæffer af Slimaabninger (hver Rakke dog kun beſtagende 

af fire eller fem Aabninger), og bag disſe lidt foran Nakken en 

Tværræffe, dannet af omtrent femten Slimaabninger. Paa Ho— 

vedets Sider, i Linie omtrent med Bryſtfinnernes overſte Rand, 

iagttages en Ræffe, dannet af fire Slimaabninger. Gjelle— 

ſpalten begynder tæt foran Bryſtfinnen, lidt ovenover Midten 

af dennes Rod, og ſtrakker fig lodret nedefter; dens Længdes 

sjennemſnit indeholdes mere end fer Gange i Hovedets Længde. 

üntallet af Gjelleſtraalerne pan hver Side elleve; de ere 

meget lange og tillige meget tynde, borſteagtige; dog gjor den 

forſte herfra Undtagelſe, idet den, i omtrent den ſidſte Halvdel 

af fin Længde, udvider fig til en forholdsvis meget bred, halv— 

maanedannet Plade af hudagtig Tyndhed; hvorfor man let, inden 

den er losnet fra de indhyllende Bekledninger, kunde henregne den 

til Giellelaagsſtykkerne. Forſte Straale er kortere end de fem 

eller fer nærmeft folgende, de ſidſte Straaler aftage derimod atter 

4 Længde. Med Undtagelſe af de allerſidſte forte Straaler, krumme 

Straalerne fig meget ftærft, og lægge fig tillige tet op til Gjel— 

lelaagsſtykket og Undergjellelaaget, faa at de neſten danne lige— 

ſom koncentriſte Kredſe om disſe. Endnu maa markes, at de to 

forſte Straaler ere fan tæt forenede i en Strakning ved Roden, 

at de fan Udſeende af en i Enden kloftet Straale. Gjelle— 

buerne ſom hos Havaalen, vinkelagtigt bojede, ubevæbnede, 

den inderſte kun i en lille Strakning adſtilt fra Svelget. Tan d— 

karden oven i Svalget oval eller naſten elliptiſk, af mere 

langſtrakt Form end hos Havaalen; hvorimod Tandkarden neden 
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i Svalget, ſtjondt af langſtrakt Form, dog er kortere og bredere 
end hos Havaalen. j 

Rygfinnen begynder lidt foran Enden af Totallængdens 

forſte Trediedel, og dens Længdeftræfning til Haleſpidſen udgjør 

altſaa (ligeſom hos vore andre Feerſkvandsaal) lidt mere end / 

af Totallengden. Til Midten af Haleſpidſen har jeg talt oms 

trent 270 Straaler. Rygfinnen er lav, men tiltager efterhaanden 

i Højde eller i Straalernes Længde mod Haleſpidſen; de lengſte 

Straaler findes fint foran denne, og deres Længde er omtrent lig 

med Halvdelen af Fiſkens ſtorſte Højde; ſelve Haleſpidſens Straa— 

ler ere omtrent lige med Rygfinnens forſte Straaler, og have 

kun omtrent de ſtorſte Straalers halve Længde. Straalerne, der 

alle ere enkelte, ligge meget ſtraat tilbage, og kunne ikke med Sif 

kerhed tælles og maales, for Huden er borttaget. Bryſtfin⸗ 

nerne, hvis Længde indeholdes omtrent 2 Gange i Hovedets 

Længde, 21 Gange i Totallængden, ere af bred oval Form, ved 

Roden ftærft indſnorede. Straalerne, ſytten i Tallet, ere, med 

Undtagelſe af den forſte, ftærft og dobbelt forgrenede; forſte mes 

get kortere end ſidſte; ſjcette og ſyvende de leengſte“). Gadbor— 

et anbragt noget foran Midten af Totalleengden (omtrent i 

½ af Totallengden), temmelig lille, kredsrundt, bagtil med en 

lille halbmaanedannet Grube. Gadborfinnen, ſom omtrent 

indtager ½ af Totallængden, ſtemmer i Form og Straalernes Be— 

ſtaffenhed overens med Rygfinnen. Jeg har talt 227 Straaler. 

Sidelinien begynder over Bryſtfinnernes Rod, og ſtrakker 

fig næften vandret til Haleſpidſen; den antydes ſagvel ved en 

Leengdefure, ſom ved de meget ſmaa, kredsrunde Slimaabninger; 

disſe ere anbragte langt fra hinanden, dog med Uregelmasſighed 

*) Jeg har her paa Grund af Straalernes Spedhed, t Forbindelſe 

med deres ſterke Forgrening, fundet det vanſkeligt, nøjagtigt at be— 

ſtemme Tallet, endog efterat den tykke, bedekkende Hud var ſjernet. 

407 
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(ſnart nærmere, ſnart fjærnere), og ere idetmindſte for en Del 

kjcendelige ved deres lyſere Farve. 

Skjelkledningen har en betydelig Udſtrekning, da den 

ikke blot udbreder ſig over hele Kroppen, med Undtagelſe af Fin— 

nerne, men ogſaa over en ſtor Del af Hovedet (indtil Ojnene 

eller endnu noget længer). Skjellene“) ere af ſaadan Stor⸗ 

relſe, at de meget vel kunne iagttages med det blotte Oje, naar 

de ikke ſtjules af det tykke Slimlag, der gjærne bedaekker denne 

Fiſk. Jeg fandt næmlig hos et Exemplar af 23 Tommers 

Længde de ſtorſte Skjel omtrent 1 Linie lange, men kun af Ys 
Linies Brede. Formen af Sfjællene bliver altſaa meget lang— 

ſtrakt, neſten liniedannet, i begge Ender afrundet; og den viſer fig 

temmelig uforandret den ſamme paa alle de Steder af Legemet, 

hvor Skjel forekomme. Med Henſyn til Anordningen fortjene 

flere Forhold at markes. Forſt ere Skjcellene ikke taglagte men 

ſidelagte, med ſmaa, dog tydelige Mellemrum. Derneſt ſpo— 

res aldeles ikke ſaadanne Hudfolder og derved betingede regel— 

masſige Ralker af Skjellene, ſom ellers iagttages hos Fiſkene 

i Almindelighed, ſelv hvor Skjellene ikke, eller kun meget ufuld— 

komment, dæffe hverandre **). Derimod danne Skjellene rette Vink 

ler mod hverandre, hvorved Huden ligeſom erholder et vatret 

Üdſeende. Ved nærmere at underſoge Forholdet, og til Exem⸗ 

pel betragte Skjellene nærmeft ovenfor Sidelinien, har jeg fundet, 

at de i ſtraa Retning ſtege ned mod denne, men medens nogle 

Efjæl vare rettede ſtraat bagud, vare andre derimod rettede 

*) Det forekommer mig, at man, derſom man fom Slægt vil adſkille 

Zavaalene (Conger) fra de egentlige Aal (Anguilla), — hvad jeg 

for min Del Intet har at indvende imod, — finder langt bedre Skjelne— 

merker, end de tidligere angivne, i de ſidſtes tydelige og paa en 

faa ſæregen Maade anordnede Skjelbekledning; medens de forſte ere 

aldeles ſkjclleſe. Og hertil kunde man maaſke endvidere føje den 

meget talrigere Tandbevebning hos de egentlige Aal. 

) Til Exempel hos Tobiſerne. 
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ſkraat fremad; en Regel for denne Forſtjellighed i Anordningen 

har jeg ikke kunnet udfinde. Skjellene ere vel befeſtede i Huden, 

eller rettere ſtjulte under en temmelig tyk Nderhud, og derfor 

noget vanſkelige at iſolere. Under Mikroſkopet viſe de en ganſke 

færegen Bygning. Felt eller Vifter ſpores ikke, og heller ikke 

tydelige funcentviffe Ringe; hvorimod Sfjellet ſes at være ſam— 

menſat af et meget ſtort Antal ſmaa ovale Korn, der ere ordnede 

i Rakker med Leengdegjennemfnitet efter Skjellets ſtorſte Længde. 

Jeg har talt omtrent 70 ſaadanne Korn efter Sfjællets Længde, 

omtrent ſytten eller atten efter Breden. 

Bughulens Lengde hes et Exemplar af 23 Tommer Indre Byg⸗ 

udgjorde ni Tommer (eller omtrent / af Totalleengden), men 5 

tre Tommer, eller en Trediedel af denne Længde, ligge bag Gads 

boret over Gadborfinnen. Bughulens ÜUdkledning ſolv— 

farvet, fværtet med mangfoldige forte Prikker. Leveren 21 

Linier lang, gulbrun, ſteerkt hvælvet paa Underfladen, bagtil 

kloftet i to noget tilſpidſede Lapper, af hvilfe den venſtre er lidt 

fænger end den højre, Galdebleren lille, temmelig kuglerund, 

med tykke Vægge, liggende foran Tarmens Begyndelſe. Det 

venſtre Generationsorgan begynder 1 Tomme fra Bugs 

hulens Begyndelſe, og ftræffer fig til dens Ende; det højre bes 

gynder allerede /a Tomme fra Bughulens forreſte Ende, men 

ophorer fulde to Tommer for det venſtre; i den Del af Bughu— 

len, ſom ligger bag Gadboret, ere Generationsorganerne indbyr— 

des adſtilte ved en Hudveeg. Maven og Spiſeroret danne 

tilſammen en langſtrakt, ſmal, bagtil afrundet Sek af noget 

mere end fer Tommers Længde. Spiſeroret, ſom ilke udvendigt er 

at ffjælne fra Maven, udgjor omtrent en Fjerdedel af dennes Længde, 

og viſer indvendigt otte eller ni, kun ſvagt fremſpringende Leng— 

deſolder. Maven har omtrent ligeſaa mange, men ftærfere frem— 

ſpringende og noget uregelmeesſigt forgrenede Folder. Fra Mas 

vens forreſte Ende udſendes i Retningen fremad en ført (omtrent 

en Tomme lang), tynd og noget tilſpidſet Portnerdel. Mil— 
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ten lille (omtrent ferten Linier lang), meget langſtrakt, ſmal, 

fladtrykket eller baanddannet, ſortagtig, beliggende mellem Ports 

nerdelen og Tarmens Begyndelſe. Portnerklappen meget 

ſterkt udviklet. Tarmen danner en meget ſpids Vinkel med 

Portnerdelen, eller er rettet lige bagud, har ſtorſt Vidde i fin 

forſte Del, danner bag i Bughulen et Par ſmaa, bolgeagtige 

Krumninger, og overgaar derfor Bughulen noget i Lengde (dens 

Længde omtrent elleve Tommer hos det beſtrevne Exemplar). 

Luftbleren ligger temmelig langt tilbage i Bughulen, er lille 

(kun lidt mere end tre Tommer lang), af ringe Vidde, ſolofar— 

vet, i begge Ender noget tilſpidſet, dog ifær bagtil, dannet af 

flere, temmelig loſt forbundne Hude, paa Underfladen noget 

foran Midten af Længden forſynet med et lille, rundt, kirtelag— 

tigt Legeme. Nyrerne begynde vel langt foran i Bughulen, 

men ere i en ſtor Strakning meget tynde, vidt adſkilte fra hin— 

anden; det er forſt i Bughulens bageſte Ende, noget foran Gad— 

boret, at de naa en ſtorre Udvikling, faa at de ſmelte ſammen 

til en Masſe, og derpaa fortſettes ſaaledes lige til Bughulens 

Ophor. En temmelig flor, noget trianguler og ſammentrykket 

Urinblere med tykke Vegge ligger under Nyrerne, over og bag 

Gadboret, og aabner fig udvendigt et Stykke bag dette. Imel— 

lem Gadboret og Urinblerens Aabning findes, ſom fædvanligt, 

Aabningen af den lille Kanal, hvorigjcennem Forplantningsorga— 

nernes i Bughulen udtomte Produkt udfores. 

Rnoglebyg· Ved en nærmere Sammenligning af Gaardaalens Hjar— 
ning. neſkal med Havaalens, finder man endel, om juſt ikke meget 

veſentlige, Forſtjcelligheder. Hjarneſkallens bageſte firkantede 

Del, der hos begge Arter udgjor lidt mere end en Trediedel af 

den hele Længde fra Nakken til Sigtebenets forreſte Ende, er 

her af en bredere Form, at ſtorre Brede end Længde, medens 

den hos Havaalen har ſtorre Længde end Brede. Dens bageſte 

Rand viſer fem tydelige, ſtjondt ſmaa, Fremragninger (en In— 

terparietal-, et Par Okeipital- og et Par Maſtoidal-Fremragnin⸗ 
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ger). Hjærneffallens pyramidale Del har en bredere Baſis, og 

dens forreſte Ende udvider fig til en omvendt Triangel, eller 

neeſten Tformigt; Panden viſer mellem Øjnene en tydelig Leng— 

defure. Mellemkjebebenenes buedannede Udvidelſe af den 

bageſte Rand nager ſin ſtorſte Brede omtrent paa Midten af 

Knoglerne; bagtil ere de uddragne til en tynd, krummet Spidſe 

eller Forlengelſe. Underkjeben, hvis Lengde til Ledforbin— 

delſen er fjændeligt mindre end Hovedets halve Længde til Gjel— 

leaabningen, men Derimod udgjor / eller / af Hovedets 

Lengde til Nakken, er fortil lidt mere fladtrykket end hos Havs 

aalen, men hæver fig derimod forholdsvis ftærfere bag Teen— 

dernes Ophør (den ſtorſte Brede udgjør omtrent en Fjærdedel af 

Længden); Underfladen viſer pan hver Gren fer ſtore Aabninger 

for Slimudforingen, af hvilke tre ere ſammentrengte mod Spid— 

ſen af hver Gren, men den dybe Lengdefure eller Kanal, paa 

hvis Bund Slimaabningerne hos Havaalen ere ſtjulte, findes ikke 

hos nærværende Art. Forgjellelaaget meget tyndt og hud— 

agtigt, af kortere og bredere Halvomaaneform end hos Ha vaa— 

len (den ſtorſte Brede udgjor fuldkomment Halvdelen af Længden). 

Gjellelaagsſtykket af langſtrakt og ſmal Form (Længden 

mere end Dobbelt faa flor ſom Højden), med den overſte Rand 

omtrent vandret eller uden Indbojning, de øvrige Rande Dans 

nende en ſammenhengende Bue, Undergjellelaaget tem— 

melig regelmesſigt ſabeldannet, mindre bredt fortil og mindre til— 

ſpidſet bag end hos Havaalen. Mellemgjellelaaget 

trianguleert, fortil temmelig ſteerkt tilſpidſet, men forreſten meget 

kortere og højere end hos Havaalen. Rygraden ſammenſckt— 

tes af 143 Hvirvler, af hvilke 46 hore til Bughulen (de fer 

ſidſte af disſe ligge over Gadborfinnens Begyndelſe), 67 til Ha— 

len. Hvirvlernes opſtigende Tornefortſettelſer ere i en 

lang Stræfning fra Begyndelſen af meget fave, næften rudimen— 

tære, men brede og Derfor ſammenflydende, faa at de danne lige— 

ſom en ſammenheengende Kjel eller Kam; den forſte Hvirvel 
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ſavner ganſte Fortfættelfer; forſt paa den ſyvende Hvirvel be— 

gynde de opſtigende Tornefortſettelſer at ſondres fra hverandre 

ved kjcendelige Mellemrum. Sidefortſettelſerne ere deris 

mod paa de fem eller fer forſte Hvirvler meget tydeligt udvik— 

lede, tilſpidſede?). Rygfinnen begynder over den 26de Hvir— 

vel, Gadborfinnen; under den 41de. Skulderbladet meget 

lille, af ſmal og flad Form, i den overſte Ende tilſpidſet. 

Overarmen bojet i Form af en noget ſtump Vinkel. 

Individuelle Afvigelſer i adſtillige af de relative Maal, ſamt 

en lyſere og renere eller en morkere og urenere Farve efter Op— 

holdsſtedets Beſkaffenhed er al den Forſtjellighed, jeg hidtil hos 

nærværende Form har kunnet ſpore. 

Denne Aaleart nager fædvanligt en Vægt af to til tre Pund, 

ſjceldent derimod af fire eller endog fem. Wilſe paaſtaar, at 

han har ſet et Individ, ſom vejede fer Pund, og jeg har ſtundom 

hort Beretninger om Aal af ſamme Vaegt. — Men, naar en— 

gelſte Forfattere omtale Aal af indtil 27 Punds Vægt, ſynes 

Dette aldeles ikke at kunne pasſe paa nærværende Art: ſtjondt det 

er den af vore Aal, der opnager den betydeligſte Storrelſe, og 

ſtjondt den hos os ſynes at leve under ligeſaa gunſtige Forhold ſom nes 

getſomhelſt andet Sted). 

+) Parrell føger i Beſkaffenheden af de fem førfte Hvirvler (ſ. Træs 

ſnitet ovenfor S. 616) et Hjelpemiddel til at adſkille Aalearterne: hos 

hans A. mediorostris ere disſe glatte og trinde, ganſke blottede for 

opſtigende Tornefortſettelſer og Sidefortſcttelſer; medens A. acuti- 

rostris og A. latirostris beſidde ſaadanne. Den her beſkrevne 

Art ſtemmer i dette Forhold ikke med nogen af Narrells tre Afbildninger. 

„) Jeg har ofte nok adſpurgt Fiſkere paa de forſkjellige Steder hos os, 

hvor det betydeligſte Gaardaalsfiſkeri drives, om Vegten af de aller— 

ſterſte Aal, de nogenſinde have ſet, eller hort omtalez og ligeledes 

raadfort mig med Fiſker⸗Dillettanter, der dog gjerne beſkyldes for, at til- 

ſtede Fantaſien en temmelig fri Flugt: men aldrig har man meddelt 

mig nogen Angivelſe, der blot i en beſkeden Afſtand nærmede fig 

de engelſke Fauniſters Beretninger. 
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Om Den gevgrafiffe Üdbredelſe af denne Form bliver det, 

paa Grund af den ſtore Uſikkerhed i Synonymien, for Tiden al— 

deles umuligt, at meddele noget Gyldigt. Hos os forekommer den 

viſtnok i alle Soer af nogen Betydenhed, og til en vis Tid af 

Aaret træffeg den i Havet, rimeligvis paa alle vore Kyſter, ſtjondt 

Stedforholdene ilke overalt ere ſaaledes, at man har Lejlighed til 

at bemeerke den og drage Fordel af dens Komme. 

At Aalene holde fig paa Bunden, og hore til de meſt ſejig— 

livede Fiſte, er almindeligt bekjcendt, og gjcelder alle Arter. Som 

Ejendommeligt for nærværende Art kan det maaſke antages: at 

den fødes i ſalt eller brakt Vand, i en meget ſped Alder og i 

talløfe Skarer begiver fig op i ferſke Vande, og der tilbringer fit 

Liv, indtil den har naget den til Forplantning nødvendige Alder 

og Storrelſe; hvorpaa den atter vandrer ud i Havet, for at for— 

plante fig og forblive der. De Kjendsgjeerninger, hvortil oven— 

ſtagende Antagelſer ſtotte fig, ere folgende: man har mange Ste— 

der — og, ſom det ſynes, forſt i England — iagttaget, at Aale— 

yngel om Foraaret vandrer fra Havet opad gjænnem Floder, Ager 

og andre Vandlob. Jeg fkal indffrænfe mig til de, i vort eget 

Fedreland anſtillede, Jagttagelſer over denne Gjenſtand, og ifær 

til de af Hr. Chr. Drewſen, over Aaleyngelens Vandring fra 

Oreſundet gjænnem Agen ved Strandmøllen op i Furſoen med— 

deltek). „Sakddvanligt begynde Malene at komme fra Stranden 

op i Bagſtrommen med Maj Maaneds Begyndelſe paa ſamme 

Tid, ſom Strandaborrerne gan op for at lege, og i fjor— 

ten Dage til tre Uger vedbliver Vandringen. Kun, naar Van— 

det er roligt, naar Vandhjulene ſtaa, kan man fe dem: de ere 

tre til fire Tommer lange, af Tykkelſe ſom et Sejlgarn, og ſaa 

gieennemſigtige, at man tydeligt for Rygraden og Blodkarrene 

i dem; — — de bugtede Bevegelſer af disſe uhyre Flokke paa 

*) Naturhiſtoriſt Tidsſrrift I, 21 flg. 

Sorekommen 

Levemaade“ 
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flere Tuſinder, der alle i en Retning arbejde fig frem imod Van— 

det, fe højft forunderligt ud. Ved videre at forfølge de Veje, 

ſom de, efter at være komne op i Bagſtrommen og have pasſeret 

Vandhjulene, tage, har jeg ſet dem opſoge alle ſmaa Lob af 

Spildevand, der ved en Molledemning faa ofte findes, og der 

anſtrenge dem, for at komme op og modſtaa Stromningerne. Jeg 

traf dem fort Tid efter i en Rende, der over en Sten har et 

perpendikulcert Fald af en Fod, ſom de vare ſtegne op ad, og 

omendſtjondt heri det temmelig varme Band fra Dampmaſfkinen 

har ſit Aflob, ſynes de dog der at befinde dem ret vel. Fra Fri— 

fluſen, hvorigjeennem det overflodige Band udlades, gaar en ſtraa 

Bro af Bradder, ftærft bevoxet med Konferver, i en Vinkel af 

omtrent 50 Grader ned til Bagſtrommen; her ſaa jeg, hvorle— 

des de, dog altid forgjeves, anſtrengte deres yderſte Kræfter, for 

at komme op. Det var, ſom om de nedenfra toge Fart, og jo 

mere rivende Strommen var, deſto hurtigere bleve deres bugtede 

Bevegelſer. De bragte det ved denne forſte Stigen ſjeldent til 

at komme mere end ſex Tommer op; da forbleve de i nogen Tid 

ubevegelige, ſnoede om Konſerverne, der gave dem Stottepunkt; 

idet de igjæn forſogte paa at komme højere op, bleve de udmat— 

tede kaſtede tilbage af Strommen, der var dem for ſterk.“) — 

Et andet mindre, og for Aaleungerne meget bekocemmere Vand— 

lob, der rislede ned over en ſkraa, brolagt Flade, fandt de ſnart, 

og kom i dette i ſtor Mangde op fra Bagſtrommen; den per— 

pendikulgere Side af Dæmningen var den ſidſte Hindring, men 

da den var vaad, og Vandet der fun hidrorte fra en ubetydelig 

„) Da man i England flere Steder har bemærket, at en ſtor Mængde 

Aaleyngel omkommer under Forſogene paa at bekempe lignende 

Vanſkeligheder, ſoger man at lætte de unge Aal Opſtigningen ved Halm— 

ſimer, hvis ene Ende hænger frit ned i Strømmen, medens den 

anden er beferſtet ovenfor Faldet. 
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Lek, fan frøbe de, rigtignok fun meget langſomt, højere og højere 

op, naaede Lekken, og ſmuttede gjænnem denne ind i Vandbe— 

holdningen.“ Til disſe Hr. Drewſens Jagttagelſer har jeg, 

pan anførte Sted, føjet, at jeg i Begyndelſen af Juni Maaned 

1834 ſaa Aaleyngelen fra Havet gaa ind i Grenaa Havn. 

„De gik faa tæt pan hverandre, at de nogle Steder meddelte Van— 

det i Havneindlobet en ligeſom plumret Melkefarve.“ Og frem— 

deles kan jeg bemerke, at jeg ogſaa har iagttaget Aaleyngelens 

Opgang i den Aa, der ved Aalbak falder i Kattegattet. En 

Jagttagelſe, ſom er meddelt i Naturhiſtoriſk Tidsſkrift 1, 412, 

ſynes hermed at ſtaa i Forbindelſe. J Mundingen af en lille 

Bak, ſom ved Horubakk udgyder fig i Kattegattet, men hvis Ud— 

lob neſten er tilſtoppet med Sand, og kun har nogle faa Tom— 

mers Dybde, fandt jeg, i Begyndelſen af Maj 1836, Aaleyngel 

af to til tre Tommers Længde i ſaadan Mængde ſtjult i 

Sandet, at hver Haandſuld Sand, man optog fra Baekkens Bund, 

indeholdt flere af disſe ſmaa Dyr. „Veiret var uſedvanligt koldt 

for Aarstiden, med Storm, Paalands-Vind, Byger og Nattefroſt. 

Det Sted i Bakken, hvor Malene fandtes, havde, paa Grund af 

en Krumning i Mundingen og Stedets Fladhed, ſtilleſtagende 

Band, hvilket, formedelſt en Mængde deri kaſtede Fiſkehoveder og 

Fiſteindvolde, havde antaget en brunlig Farve og en raadden Lugt.“ 

Jeg formoder, at disſe ſpeede Fiſte — paa et Sted, hvor de bande 

fandt Tryghed og Næring — oppebiede roligere og mildere Vejr, 

for at tiltræde deres Vandring videre opad. Sfjondt viſtnok endnun 

mange flere Jagttagelſer over dette Forhold kunde onſtes, fan fys 

nes man dog allerede at beſidde et tilſtrakkeligt Antal, for at an— 

tage Fænomenet ſom almindeligt og regelmesſigt. — Men uen— 

deligt talrigere ere de Jagttagelſer, man har over de fuldvorne 

Aals Vandringer til Havet, efter ſom hele det, i mange Egne hos 

es fua vigtige, Gaardaalsfiſkeri“ ene derpaa berber. Det 

) Saa faldet, fordi Aalen fanges i Aalegaarde. 
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er om Efteraaret, omtrent fra September Maaneds Begyndelſe, 

at disſe Vandringer foretages, og de vedvare, med nogen For— 

ſkjcellighed efter Stedforhold og Vejrligt, til henimod Aarets Slut— 

ning eller ind i December Maaned”). Efter Beſkaffenheden af 

Vind og Vejr nærmer Aalen fig til, eller fjerner fig fra Kyſten, 

og herpaa beroer altſaa Fiſteriets mere eller mindre hældige ÜUd— 

fald: i morkt Vejr ſoger Aalen Grundene, i Maaneſtin Dybet; 

om Dagen fyneg den at ligge ſtille, ſtjult i Bundens Dynd. Med 

paalands Bind fjærner den fig fra Kyſten, men nærmer fig denne, 

naar Vinden bleſer fra Landet. At den vandrer i ſtore Skarer, 

ſlutter man med Rette af den Mængde, ſom ofte fylder Ruſerne. 

Da Maalet for dens Vandring ſynes at være dybere og ſaltere 

Vand, er Retningen hos os i Regelen fra Syd mod Nord; men, 

at den pan vore Kyſter fangede Gaardaal ſkulde udvandre fra 

Oderen, Weichſelen og andre ſtore i Oſterſoen fig udgydende 

Stromme, er i al Fald fun tildels rigtigt, da upaatvivlelige 

Kjændsgjærningerne viſe, at den ogſaa udvandrer fra vore egne 

færffe Vande. Den følger gjærne Strømmen, eller lader fig drive 

af denne (Deraf Bencvnelſen Drivaal); med nordligt Vande 

*) Hos Schonevelde hedder det: a Bartholomei festo (24 de Auguſt) 

magno numero illic (ved Tender Amt og i Elben) capiantur, 

reliquis autem anni temporibus vix appareant. — Wilſe ſiger (Fre— 

dericia S. 261): »Aalefiſkeriet gaar for ſig ved Mikkelsdag, og fort— 

ſettes til Mortensdag (29de September — lite November), underti— 

den længere; Mikkels-Na er den bedſte“. Hvorefter altſaa Aalens Van— 

dring ſkulde vedvare i omtrent fer Uger, Moller udtrykker fig i fit 

lille Skrift ſaaledes: „Fiſkeren tæller Uger og Dage, indtil det i Sep— 

tember bliver Fuldmaane, og Aften og Nat derefter merke, paa det 

at Aalefiſkeriet derefter fan begynde — — — thi da begynde Aalene 

at ſkride (I: vandre). — — — Aalefiſkeriet i Oktober Maaned 

plejer at vere af megen Vigtighed, og hoer mork Nat med Spdoſt, 

Syd eller Sydveſt Vind har ſtedſe haft Integt for Fiſkerne. — — 

Endog i Novembers merke Netter kan der fanges Aal, og de ere i 

Almindelighed ſterre nu end i September og Oktober.“ 
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mislykkes derfor Fiſkeriet, vimeligvis fordi Aalen, for ikke at 

keempe mod Strømmen, ſoger Dybet. Fiſkerne fortælle, at den 

undertiden kommer „i ſtore Bolde eller ſammenſlyngede Knipper, 

ſom oploſe fig og ſtilles ad nær Landet“ (Hofman). Den ſynes 

ifær at ſoge til ſaadanne Grunde, hvor Bunden er bevoxet med 

Zostera, hvilken Plante derfor af Fiſkerne fine Steder benævnes 

Aalegres, og hvorfor de gjærne udvælge ſaadanne Pladſer til 

at anbringe Aaleruſerne. — Det er en bekjcndt Erfaring om Aa— 

len — og, ſom jeg mener, nermeſt eller maaſke udelukkende ved— 

kommende Gaardaalen — at den ſtundom om Natten gaar paa 

Land, for at ſoge Naring, eller begive fig fra et Band til et 

andet, Og et ſaadant Forhold ſynes i mange Tilfælde aldeles 

nodvendigt, for at kunne forklare, hvorledes den fra Damme og 

Søer uden Aflob bliver iſtand til at naa Havet”). Det ſynes 

at gjælbe om Aalene i Almindelighed, at de ſoge Beffyttelfe mod 

Vinterens Kulde ved at fuge Dybet, og nedgrave fig i Dyndet. 

Dette er rimeligvis ogſaa Tilfældet med de yngre Individer af 

denne Art; thi iblandt de udvandrende træffes ingen ſmaa. 

Naar Gaardaalen van fin Eſteraarsvandring i mindre dybt 

Vand overraſkes af en ſterk og pludſelig Kulde, dræbes den 

ſtundom derved i ſtor Mengde, og drives dod op paa vore 

Kyſter kk). Jarrell anfører (Br. fish. II, 289) et Experi⸗ 

ment, ſom maaſke kunde ſynes at modſige Aalens Kuldſkjcerhed: 

Aal, ſom man lod ligge paa Jorden, til de vare frosne, derneſt 

nedgravede i Sne, og efler fire Dages Forlob lagde i Vand, 

hvor de langſomt toede, gave gradevis Livsſpor, og kom ſnart 

) Ekſtrom, der i Almindelighed juſt ikke er hyperſkeptiſk, vil imid— 

lertid henregne Fortællingerne om, at Aalen gaar paa Land, blandt 

Fabler. b 

*) Hofman anfører, at ogſaa om Foraaret døde Aal drives i Land, og 

angiver ſom Fiſkernes Formodning, at de ere klamte ihjel af den 

opbrydende Is. 



638 

fuldkomment til Krefter“. Jeg maa paa den ene Side erindre, 

at, naar man antager Experimentet for paalideligt, følger dog ikke, 

at det juſt gjælder nærværende Form; men paa den anden Side 

tillade Fyſiologiens Love, efter min Mening, ret vel at forene det, med 

hvad jeg ovenfor har anført om Gaardaalen *). Aalen ffal 

paavirkes ſterkt af Elektricitet, og under Tordenvejr være i livlig 

Bevegelſe. Heri vil jeg juſt ikke, med Ekſtrom, fe noget Bevis 

for Aalens Fejghed, ſtjondt jeg gjeerne indrømmer, at den, ſom 

andre Fiſte i Almindelighed, ffræmmes ved Larm. 

meœring. Ligeſom Slægtens ovrige Arter er Gaardaalen en graadig 

Fiſk. Stkjondt et tiltrekkende Bytte vel ſtundom vil kunne lokke 

den op nær Vandſkorpen: faa nærer den fig dog ſedvanligſt af 

ſaadanne Dyr, der træffes paa Bunden, dens almindelige Op— 

holdsſted; forffjællige Orme og Inſektlarver, Fiſkeyngel og flere 

ſmaa Fiſtearter tjæne ifær til dens Underhold. Blandt Fiſke ffal 

den fortrinligt elſte og opſoge en lille Ni oje (Ammocoetes bran— 

chialis), ſom Derfor ogſaa afgiver en p5pperlig Madding paa 

Aalekrogene. Ved at fortære Rogn og Angel, flader den ſtundom 

Fiſteriet, og bliver ifær befværlig i Fiſkedamme, hvor den, efter 

at være bortfiſket, almindeligt ſiges at indvandre paanyg. J Soer 

og Fjorde ſkulle Aalene folge de legende Fiſke til Strandbredden 

om Foraaret, for, efterſom Rognen afſettes, at fortære den; 

hvorfor man, naar man aabner Maven paa en til den Tid fanget 

Aal, vil finde den fyldt med Rogn. 

Forplantning. Aalens Forplantning hav indtil den ſeneſte Tid været ind— 

hyllet i et Morke, der har foranlediget en Mængde Antagelſer, 

den ene mere urimelig end den anden (at Aalen fremavledes af 

—— 

*) Ogſaa Hof man bemarker, at ſtivfrosne Aal ofte, ved at bringes til 

Varme, igjæn oplives; dog er det ikke tydeligt, om han ſelv har været 

Vidne dertil. Man beſidder overhovedet talrige Erfaringer for, at 

Fifte, ſom ved Udfættelfe for en ftræng Kulde hurtigt ere ſtiofrosne, 

let igien kunne bringes tillive. 



135 396 

Dynd, af Aadſel, af Dug o. ſ. v.). Jeg holder det ikke for 
nødvendigt, nærmere at udvikle disſe, af Videnſkaben længe for— 

ladte Anſkuelſer, og behøver heller ikke at henviſe den Videbegjer— 

lige til Ariſtoteles, eller Plinius, eller van Helmont, 

da gieerne enhver Kunſtbog „trykt i dette Aar“, indeholder en 

eller anden paalidelig Anvisningtilatfrembringe Aal. Blandt 

vore Fiſkere er det endnu en temmelig almindelig Mening, at 

Aalen føder levende Unger); en Mening, der finder Modſigelſe 

ſaavel i Snaverheden af den udførende Kanal for Forplantnings— 

organerne, ſem i Aalenes ſteerke Formerelſe: de levendefodende 

Fiſke bringe forholdsvis ſtore Unger til Verden, men kun i ringe 

Antal. Skondt vi endnu ilke beſidde fuldſtendig Kundſkab om 

Aalenes Forplantning, tor det dug viſtnok antages for afgjort, 

at de, ſom Fiſkene i Almindelighed, formere fig ved Wg, der 

befrugtes, efterat være traadte ud af Moderens Bug. Det er den 

ſtore ydre Lighed mellem de mandlige og kvindelige Kjonsdele 

og Wagenes mikroſtopiſte Lidenhed, der faa længe have. hindret 

Erkjcndelſen af det virkelige Forhold. Efterſom Forplantningen — 

ifølge min Formodning, hvilken jeg allerede ovenfor har antydet -hos 

„) Da jeg engang yttrede Tvivl mod en Fiſkers Paaſtand, at Aalen 

føder levende Unger, tilbød han fig, „at viſe mig Syn for Sagen“; 

et Tilbud, jeg greb med Begjærlighed. Med fin Foldekniv aabnede 

han ſtrax Bughulen paa en nylig fangen Aal, og vifte mig i denne 

adſkillige Indvoldsorme (Ascaris Anguillæ Abdgr? fe nedenfor). Jeg 

indvendte, at det ikke var Aaleyngel, men Orme. Dog nu var Tu— 

ren kommen til ham, at være Tvovler, og han vedblev at holde fig 

til det Argument, „at de dog livagtigt lignede ſmaa Aal, og krum— 

mede ſig ligeſom Aal.“ 

) Ingen har endnu, faa vidt mig bekjendt, fundet Spermatozoer i de 

mandlige Kjonsdele. Wggene vil Hohnbaum-Hornſchuch have 

iagttaget (ſ. hans akademiſke Disſertation de Anguillarum sexu et 

generatione, Gryphiæ, 1842. 4.) 
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denne Art foregaar i Havet, pan en Tid og under orale, da 
Jagttagelſen deraf er umulig eller meget vanſkelig, kjender man 

aldeles Intet til de nærmere. Omſteendigheder derved. Man kan 

hverken nøjagtigt angive, naar Hunnerne af denne Art udg Eg 

Rognen, eller hvor de affætte den, eller hvor lang Tid der 4 

medgaar til dens Üdklakning. Aalen ſkal vore temmelig lang⸗ 
ſomt. Farrell antager, at den i det forſte Aar kun nager tolv 

Tommers Længde, og ikke er ferplantningsdygtig for i det ander 

eller tredie; men at denne Angivelſe er paalidelig, og kan anven— 

des pan Gaardaalen, tor jeg ikke indeſtaa fer. 

Aalen er, for at jeg ſkal holde mig til Bartholins Ur 

tryk*), en meget populær Fiſk: den udgjor hus os, ſom hver Mand 

ved, en ſtagende Artikel i de beſkedneſte Beveertningsſteders Vinduer, 

og nægtes dog ikke Adgang til de rigeſte Tafler; Kjcndsgjcernin⸗ 
ger, der ligeſaa meget viſe dens Fortrinlighed ſom Hyppighed. 

At den, naſten fremfor alle andre Fiſke, udfordrer en ufvæffet For— 

dojelſe, eller, hvor denne ſavnes, kraſtige Pirringsmidler, behover 

nappe at erindres. Heller ikke ſkal jeg dvæle ved de mange Former, 

under hvilke den frembæres paa Bordet. Derimod ffal jeg til Overs 

vejelſe meddele, hvad Kjendere hos os ville paaſtaa: at Gaardaalen 

har noget grovere Kjed end folgende Art; ligeſom ogſaa dens Hud 

er tykkere og ſejgere. Men den anſes dog med Rette for den fortrin— 

ligſte af vore Aal, og bliver af overvejende oekonomiſt Vigtighed, 

paa Grund af dens langt betydeligere Storrelſe, formedelſt den 

Mangde, hvori den til visſe Tider fanges, og endelig formedelſt 

dens Bekvemhed til at opbevares leengere Tid ſaltet eller roget; 

da den, ſtjondt overmande fed, dog ikke fan let bliver harſt 

ſom folgende Art. 

*) Anguilla laus popularis est. Paa Nerges Veſtkyſt derimod viſer 

menig Mand endnu hyppigt Modbydelighed for Aalen, fordi han, 

efter dens Form, vil holde den for beftægtet med Hugormen. 
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Selhunde, forſtjellige Vandfugle og ſtorre Fiſke forfølge den. Siender. 

Af Indvoldsorme har man hos Aalene iagttaget et betydeligt 

Antal; men, hoilken Form af Aalen ethvert Snyltedyr tilhører, 

derover mangle endnu Angivelſer, og jeg er ikke iſtand til, efter 

egen Erfaring at afhjælpe denne Mangel. Man vil imidler⸗ 

tid maaſke næppe fejle meget i at antage, at faa nerſtagende For— 

mer, idetmindſte for ſtorſte Delen, huſe de ſamme Snyltedyr, og 

jeg ſkal derfor ikke betænfe mig paa, her at opregne alle de hidtil 

fundne Arter. Disſe ere: Cucullauus elegans Zed., Ascaris labiata 

Rud., Echinorhynchus globulosus R., Ech, angustatus R., 

E. tereticollis R., Distoma polymorphum R,, D. appendicula— 

tum R., D. angulatum Dujard., Bothriocephalus claviceps K., 

Tænia macrocephala Crepl. og en uſikker Trematod, der alle ere 

trufne i Tarmekanalen, ſamt endelig i Maven Liorhynchus den- 

ticulatus Rud. J Bughulen, haftet til Bughinden, tildels inde— 

ſluttet i et bloœreagtigt Hylſter, har jeg ofte og i Mengde truffet 

en Ascaris, der meget nærmere ſvarer til Abildgaards Af— 

bildning (Zool. dan. IV, Tab. 148) af Asc. Anguille, end til 

Nudolphis Beffrivelfe af Asc. labiata, da den har faa meget 

ſmaa Mundklapper. Om den bor udgjore en ny Art, er mig 

tvivblſomt. Pan Gjallerne forekommer ſtundom en Snyltekrebs, 

Ergasilus gibbus Nordm. 

Danmarks Siſte. III. 41 
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iiite Art. Visſeaalen (Anguilla acutirostris Yarr,?). 

Farven under Bugen mere eller mindre levende 

eitron- eller endog orangegul. Hovedets Længde 

til Gjællefpalten indeholdes omtrent ni Gange (fra 

8½ til henimod 9½ Gange) i Totallengden, til 

Nakken omtrent ſexten Gange i Totallengden eller 

derover. Underkjeben kun ganſke lidt længer end 

Overkjeben. Snuden, ſom indeholdes neſten fem 

Gange i Hovedets Længde, er lidt mere tilſpidſet og 

hvælvet end hos Gaardaalen. Nakken indtil over 

Gjelleaabningen neppe merkeligt opſvulmet. Øjets 

Lengdegjoennemſnit indeholdes omtrent ni Gange i 

Hovedets Længde, næppe to Gange i Snudens 

Længde og udgjor omtrent / af Pandens Brede 

mellem Øjnene; denne ſidſte altſaatydeligt mindre 

end Snudens Lengde. Tolv eller ſjeldnere? elleve) 

Par Gjelleſtraaler. Bryſtfinnernes Længde inde— 

holdes omtrent 2½ Gange i Hovedets Lengde, om— 

trent 24 til 25 Gange i Totallengden. Afſtanden 

fra Underkjebens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe 

indeholdes omtrent 3½ Gange i Totallengden, til 

Gadboret 2½ til 2½ Gange. Skjelklæedningen tydes 
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lig. 112 Roghvirvler. Finnernes Straaletal er 

omtrent 

Rygf. 250; Bryſtf. 16; Gadborf. 208. 
(250-260) (208-214). > 

wWilſes Beſkriv. over Fridericia, S. 181: Muræna Anguilla n. 1? Synonymi, 

Wilſes Reſſeiagttagelſer V, 229: M. Anguilla (tildels). 

Aagaard, Beſkr. over Thye, S. 39: gule Aal. 

Juſt's Naturhiſtorie, tredie Oplag, S. 359: Fjordaalene. 

Moller, Skildring af Hou S. 24: Aal med gul Bug. 

Stibolt om Saltvands Fiſkerierne S. 30: Aal, ſom ſtanges o. ſ. v.? 

Neckelmann om Fiſteriet i Randers Fjord S. 39: Grede-Aal? 

Bloch, Deutſchlands Fiſche tab. 732 At denne Afbildning virkeligt Afbdninger. 

hører herhid, tør jeg ikke paaſtaa. Og jeg har ikke ſtorre 

Sikkerhed med Henſyn til det ovenſtagende Træfnit, der, efter 

Narrell, fremſtiller Anguilla acutirostris. 

De Forfattere, der ingen Adſkillelſe ferſoge mellem de hos os fore— ene 

kommende Former af Aal, ere allerede tilſtrekkeligt omtalte under fore-Synonymien 

gaaende Arts Synonymi, og gientages derfor ikke her. — Da Gaard— 

aalens Fangſt iſer (om juſt ikke udelukkende) indſkrœenker fig til Efter— 

aarsmaanederne, og Klœppen i Almindelighed fanges mere tilfældigt, 

fordi Fiſkerne de fleſte Steder ikke ſkette ſtort om den; nærværende Art 

derimod ſtanges hele Aaret igjennem paa mange af vore Kyſter og i vore 

Fjorde: faa vil det viſtnok i de fleſte Tilfælde være rigtigſt, naar der 

hos os tales om den almindelige Aal, nermeſt at tænke paa ſidſtnœvnte 

Form; og det er derfor, at jeg giver Wilſes førfte Forandring Plads 

her. Med Henſyn til det andet Citat af Wilſe, ſamt Citaterne af 

Aagaard, Juſt og Møller, henviſer jeg til de ovenfor (S. 618 620) 

efter disſe Forfattere anførte Ord, „En Art gives her og, ſom er gul— 

agtig” (hos Wilſe): hendrager jeg herhid. Citatet fra Stibolt omfatter 

maaſte flere Arter, men gjælder ikke deſto mindre, ſaavidt jeg ſkjonner, 

denne Art nermeſt. Efterat Weckelmann har betegnet Grøde Aalen ſom 

gul under Bugen, hvorved den henviſes under nærværende Art, føjer han 

til, at den er mere ter end Saltvandsaalen, hvad der forekommer mig 

at pasſe mindre vel; heller ikke anſer jeg det for rigtigt, at han betrag— 

ter den ſom en udelukkende Ferſkvandsagal li Modſctning til de andre 

41˙ 
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Former, hvilke han falder Saltvanésaal. Maafte har han, fom 

mindre ſagkyndig, for en Del misforſtaget og ſammenblandet Fiſkernes 

Meddelelſer. — Om Cuviers Anguilla long-bee, Ekſtroͤms Muræna 

oxyrrhina, Nilsſons Muræna Anguilla, Varrell's Anguilla acuti- 

rostris og Bonapartes Anguilla vulgaris ber forenes med den paa de 

folgende Blade beſkreone Art, er det ikke for Tiden muligt med nogen 

Sikkerhed at afgjore. Og, ſtjondt jeg ovenfor har optaget Narrell's 

ſyſtematiſke Xrtsnavn, maa jeg indrømme, at hans Beſkrivelſe indeholder 

et Par, og det ikke uvigtige, Angivelſer, ſom ikke pasſe paa vor Visſe— 

gal. Farven ſiges næmlig at være hvid under Bugen, medens derimod 

en anden Art — the Snig, Ang. mediorostris Yarr. — tillægges en 

gulhvid Bug. Fremdeles angives Øjnene at være ſmaa, medens Visſe— 

galen har vel faa ſtore Øjne ſom vore andre Arter, At Kjaberne kal— 

des „meget ſmale“, ſynes heller ikke ret pasſende. Ogſaa er Ryghvirvler— 

nes Forhold anderledes, hvad nedenfor nærmere omtales. 

J Limfjorden kaldes denne Aal Visſegal, Vesaal 

(med langt e) og Vejsaal, i Randers Fjord Grode aal“); 

andre Steder, ved jeg juſt ikke, at den betegnes med noget ejen— 

dommeligt Navn; dog maa markes, at Benævnelfen Stange— 

aal, der viſtnok oprindeligt blot antyder Aal, ſom ere fangede 

med Aaleſtangen, udelukkende, eller dog neſten udelukkende, 

anvendes paa denne Art; hvilket ogſaa gjælder om Benævnelfen 

Pindeaal, hvorved de mindre Stangeaal ofte betegnes. 

Nærværende Art har jeg mere adſtilt fra forrige efter betyde— 

lige Forſtjcelligheder i Levemaaden end efter meget beſtemt udtalt 

Formforſtjcellighed. Foruden den noget mindre brede og flade 

Snude er det fornæmmelig Farverne “), hvorved. Den meſt paa— 

faldende adſtiller ſig fra Gaardaalen. 

„) Formodentlig fordi den opholder fig mellem Groden 9: Vand— 

planterne. 

) Iſaac Walton adſkilte allerede for to Hundrede Aar ſiden fire 

Slags Aal li Englands ferſke Vande, og blandt disſe ogfaa, ſom 

jeg mener, den nærværende Form. »Some curious searchers 

into the natures of fish observe, that there be several sorts 
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Ryggen og Siderne ere af en olivengrøn Farve, eller af 

en noget uren grøn Farve, fom mod Rygfladen gaar mere over 

i det Graa, mod Siderne i vet Gule, Rygfinnen viſer omtrent 

den ſamme grongraa Farve ſom Ryggen. Bugen ſaavelſom Gad— 

borfinnen“) have en mere eller mindre levende gul Farve 

(ofte næften eitrongul). Dog er den forreſte Del af Bugen og 

Hovedets Underflade i Regelen lyſere end den bageſte Del, hvids 

gule eller hvidagtige, tildels langs Midten med en metalliſt eller 

ſolvglindſende Stribe. Ved at anvende Lupen ſer man, at paa 

neſten hele Kroppen den lyſe, gulgrønne Grundfarve mere eller 

mindre tet er beftrøet med en utallig Mængde forte Prikker, 

hvilke betinge de omtalte Overgange i Farven, Kun paa en Del 

af Bugfladen forſvinde disſe Punkter ganſke. Bryſtfinnerne ere paa 

den ydre Side lyſere ved Roden end ved Spidſen og deres vverſte 

Rand ſortagtig; paa den indre Side viſe de fig næften ganſke morke. 

Øjets Pupille morkeblaa, Hornhuden urent ſolvfarvet. Leberne 

ſortagtige; Mundhulen og Gjellehulen hvide, dog med forte Prikker. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 18 ⅝““; B 16%“; C 17“; D 23 ½¼““; 

ſterſte Højde (foran Rygfinnen): A 14“; B 10¼““; C 11½“““/; 

D 18”; 

ſterſte Tykkelſe: A 11/47; B 10¼%,; 

or kinds of Eels: as the silver Eel; and green or greenish 

Eel, with which the river of Thames abounds, and those are 

called Grigs; and à blackish Eel, whose head is more flat 

and bigger than ordinary Eels; and also an Eel, whose fins 

are reddish, and but seldom taken in this nation, and yet 

taken sometimes.» Hans grønne Aal eller Grig, troer jeg, herer 

herhid. Varrell's Grig henregnes derimod af denne Forfatter til 

de bredſnudede Aal, men omtales for overfladiſk af ham, til at 

noget tydeligt Begreb om den kan erholdes. 

„) Den bageſte Del af Gadborfinnen er imidlertid af Farve ſom 

Rygfinnen. 
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Omkrede, bror Hejden er ſterſt: A 3/47; B2¼ “; C 25/6"; D 4½ “% 

Højde over Nakken: A 9“; 

Afſtand fra Underkjabens Spidſe til Gia lleſpaltens forreſte Rand: A 

215 B M o3 tags 
Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Nakken: A 147; B 12¼%; 

aa 

Underkjabens Fremragning foran Snudeſpidſen: A ½ ““; B /i; 

G N D %,; 

det opſpilede Gabs Hejde: A9“; B 8/07 C 9%; 

det opſpilede Gabs Brede: A 6“; B 5½ “//; C 6“; 

Underkjcebens Længde til Ledforbindelſen: A 92/47; B 9 / (% C 

N % A2 

Afſtand fra Midten af Snudeſpidſen til forreſte Nœſebor: 4A 1/3 B 

ie 

ſterſte Gjcnnemſnit af forreſte Næfebor: A 3"; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Naſebor: A 2½““; B 2½%; 

GAD 

ſterſte Gjcnnemſnit af bageſte Næſebor: A 177; B /; C /%¼,; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Naſebore: A 3½““; B 3%; 

. 

Afſtand fra Underſjabens Spidſe til Sjehulens forreſte Rand: A 5“; 

B %% ß C 4% e 

Afſtand mellem bageſte Naſebor og Ojehulens Rand: A /¼% j B 
%% C ½%%%; D 1%; 

Ojets Lengdegjennemſnit: A 234775 B 2“; C 22/37"; ) 3%); 

Diels Hejdegjennemſnit: A 2½““; B 2“; C2 ½¼ ““; D 3%; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 3 / “,; B 3“; C3 ¼ “%; P4½/%3 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A2 %; 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjællefpaltens forreſte Rand: 

in e; e n 

Gialleſpaltens ftørfte Gjænnemfnit: A 3757; B 3“; C3“; D 4%; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A 5 ¼8 “/; 

B 415"; C SS 

Rygfinnens Længdeftræfning: A 13“; B 11/2"; C 12”; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 577”; B 5½½“““; C 675 

Bryſtfinnernes Længde: A 9%“ ““; B 87; C8 ½%“,,; D 11%; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 3¾““ ; B 3% C3,/⸗; D 4½ “%; 
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Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Gadborregionens forreſte Rand: 

e en“; Nie“; 

Gadborregionens Længde: A 5“; B 4%; C 372"; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 10%“; B 9½“; C 92/2" ; 

Gadborfinnens ſterſte Højde: A 5“; B 4/27; C 5%; 

Halefinnens Længde i Midten: A 4““; B 2/8“ ; C 3“. 

Hovedet er noget mindre end hos Gaardaalen, hvad 

enten dets Længde regnes til Gjalleſpalten eller til den bageſte 

Spidſe af den lille Crista interparietalis; imidlertid finder en 

ikke ganſke ubetydelig individuel Afvexling Sted, faa at Arten i 

bette Forhold ſnart nærmer fig mere til, ſnart fjærner fig ſteerkere 

fra foregaaende; og da denne ogſaa frembyder nogen Forandring, 

faa kunde det vel hænde fig, at Maximum af Hovedets Lengde— 

forhold hos Visſegalen og Minimum bogs Gaardaalen 

ſtodte ſammen, og endog krydſede hinanden, eller med andre Ord, 

at Overgange kunde efterviſes. Men herved maa ikke forglem— 

mes, at derſom man, paa Grund heraf, vilde forkaſte disſe Former 

ſom Arter, og kun betragte dem ſom Udviklingstrin, kom man i 

Strid med de almindelige Regler for Fiſkenes Udvikling, ifolge 

hvilke de yngre Individer forholdsvis have ſtorſt Hoved; medens 

hos den langt ſtorre Gaardaal Hovedet allerofteſt er forholds— 

vis ſtorre end hos Visſegalenk). Snuden bviſer ſig lidt 

kortere, med noget mere hvælvet Overflade; ogſaa ſynes den at 

være noget mindre ſtump, eller dens Sider at konvergere noget 

mere frem efter; hvad jeg dog ikke tor tilſkrive en merkelig For— 

) Varrell anfætter for fin Ang. acutirostris Hovedets Længde, reg— 

net til Bryſtfinnernes Rod foroven, til / af Totallcngden, eller, 

med andre Ord, det indeholdes 3 Gange i denne. Denne An— 

givelſe kunde ſynes omtrent at falde paa Grendſen mellem de to 

her omhandlede Former, og pasſe lige godt eller lige flet paa begges 

men det maa erindres, at Bryſtfinnernes Rod ligger lidt bag Midten 

af Gjclleaabningens forreſte Rand, hvortil Hovedets Længde her er 

beregnet. 
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andring i Benbygningen, men kun en meget ringere Üdvikling af 

Leberne.“) Naar Munden er lukket, rager Underkjeben 

kun lidet frem foran Overkjceben.““) Det opſpilede Gab 

ſynes at være lidt ſmalere end hos foregaagende Art, Kjebernes 

Tandkarder lidt bredere, Plougſkjcrbenets bagtil noget ſtum— 

pere. Øjet viſer fig lidt ſtorre, ſaavel i Forhold til Hovedets 

Længde, ſom til Snudens Lengde og til Pandens Brede; dets 

bageſte Rand falder lidt foran Enden af den forſte Trediedel af 

Hovedets Længde. Hovedets Slimaabninger ere, med Und— 

tagelſe af de paa Snuden anbragte, kun ſmaa og livet iojnefal— 

dende. Nakkemuſtlerne ere mindre flærft udviklede end baade bog 

foregaaende og naſtfolgende Art, og danne nappe nogen merke— 

lig Svulſt mellem Baghovedet og Gjelleſpalterne. Disſes 

ſtorſte Gjænncmfnit eller Hejdegjannemſnitet indeholdes omtrent 

ſyv Gange, eller endog derover, i Hovedets Lengde. Af Gjelle— 

ſtraaler har jeg ofteſt talt tolv Par, ſjeldnere elleve; dog ind— 

rommer jeg, at mine Underſogelſer over dette Forhold ikke ere 

udſtrakte nok til at afgjore, at det forſte Tal virkeligt er det 

regelmesſige. Forreſten er Straalernes Beſkaffenhed ligeſom hos 

Gaardaalen, hvad ogſaa gjalder om Gjellebuerne og 

om Tandkarderne neden i Svalget, hvorimod de o verſte 

Tandkarder forekomme mig at være af en mere langſtrakt og 

ſmal Form. 

Finnernes Forhold er i de allerfleſte Henſeender ſom hos 

Gaardaalen. Straalernes Antal i Ryg- og Gadborfinnen 

har jeg fundet noget ringere, men paa den ene Side maa mærs 

„) Paa ingen af vore Aal pasſer Benavpnelſen ſpidsſnudet, naar 

Hovedet ſes ovenfra; hos alle derimod viſer det fig, fra Siden bes 

tragtet, kileagtigt tilffjærpet. 

) Ved at ſammenligne Skelettet af denne og foregaaende Art med 

hinanden, vil man bedſt overtyde fig om Forſkjcllen mellem dem i 

dette Forhold. 
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kes, at en ikke ganſke ubetydelig individuel Afvexling finder Sted 5 

paa den anden Side bor jeg ikke fordolge, at jeg ikke har fore— 

taget Tellinger hos ſaa mange Individer, ſom vel vilde udfor— 

dres, for at naa et ſikkert Reſultat; afſkrekket ved den lange Tid, 

ſom medgaar til hver nøjagtig Taelling. — Sideliniens 

Slimaabninger viſe fig kun i en lille Strakning (omtrent indtil 

Roygfinnens Begyndelſe) tydeligt, eller ſaaledes, at de med Sikker— 

hed kunne tælles. — J Anerdning, Storrelſe og Struktur ſtemme 

Skjellene meget nær med Forholdet hos Gaardaalen. Imid— 

lertid mener jeg at kunne fremhæve folgende Forſtjelligheder: 

Anordningen ſynes at være lidt mindre regelmeesſig; Skjellene 

ere derneſt anbragte tættere ved hverandre, fan at Mellemrum— 

mene mellem de enkelte Skjel blive mindre, eller tildels ganſke 

forſpinde; hiſt og her lægge Sfjællene fig endog over hverandre, 

eller frembringe en (dog meget uregelmeesſig) Taglægning. Af 

Form endelig ere Skjellene noget bredere, og blive iſtedetfor linie— 

dannede for en ſtor Del mere eller mindre ovale, og deraf fol— 

ger atter, at man her tydeligere erkjender Skjcellets Sammenſet— 

ning af koncentriſke Ringe eller Perlebaand. Et Skjel af 1/10 

til 1½ Linies Lengde har i Regelen en Brede af omtrent 7) 

Linie, eller, med andre Ord, Breden udgjor omtrent en Tredie— 

del af Længden; og hos et ſaadant Skjel har jeg efter Leng— 

den talt henimod 70, efter Breden omtrent 25 af de ſmaa ovale 

Kern eller Perler, der danne Sfjællet. 

Bughulens Længde udgjorde hos et Exemplar af omtrent Ind iges 
nitten Tommer fulde ſyv Tommer, eller mere end en Trediedel 

af Totallengden; men herved maa forſt meerkes, at af disſe ſyv 

Tommer ligge omtrent to Tommer bag Gadboret, og at altſaa 

den egentlige Bughule til Gadboret kun indtager fem Tommers 

Længde. Fremdeles maa erindres, at, paa Grund af det venſtre 

Generationsorgans meget ſteerkere Lengdeudvikling end det hojres, 

lukker Bughulen fig pan den højre Side omtrent en Tomme bag 

Gadboret, medens den paa venſtre Side fortſcttes i omtrent den 
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Dobbelte Længde, Bughulens Bekledning bvidagtig eller hvide 

gul med ſvag og uren Metalglands, mod Ryggen fværtet med 

mangfoldige ſorte Prikker. Leveren har jeg fundet af levende 

teglrod eller rødbrun Farve, af fort og bred Form (dens Længde 

hos det ovenangivne Exemplar omtrent fjorten Linier), uden Ind— 

deling i Lengdelapper, ſkjondt den paa venſtre Side, hvor den 

forlænger fig lidt mere end paa højre, danner en ſpagt fremtre— 

dende, noget ſpids Vinkel. Underfladen af Leveren er ſteerkt 

hvælvet, Rygfladen udhulet. Et dybt Tverindſnit, ſom fra vens 

ſtre Side, omtrent i Midten af Længden, trænger ind i dens 

Masſe, deler den i en forreſte, ſmallere og noget tilſpidſet, og en 

bageſte bredere Afdeling. Galdebleren, ſom ligger ovenover 

Leverens bageſte Afdeling paa højre Side, tæt foran Mavens 

Portnerdel, er temmelig ſtor, med ſterke Veegge. Spiſeroret 

og Maveſekken havde i Forening en Længde af 4 Tommer, 

Tarmen en Lengde af omtrent fer Tommer; tilſammen overſtige 

de altſaa kun livet den halve Totallængde. Spiſeroret og Mave— 

ſekken ere begge ſmale og langſtrakte; Grendſen mellem dem kan 

efter den ydre Form ikke beſtemmes; ved at aabne dem, erfares, 

at de omtrent have lige Længde, og at den forſte er forſynet med 

en halv Snes Lengdefolder, den ſidſte kun med ſex eller ſyv, 

videre adſtilte, ftærfere fremſpringende og noget bolgeagtigt bøjede. 

Mavens Portnerdel er temmelig ſtor, kjendeligt videre end den 

øvrige Mave, men ligeſom denne forſynet med Lengdefolder. 

Portnerklappen meget ftærft udviklet. Tarmen banner 

ingen Bugtninger, men krummer ſig vel lidt bolgeformigt; den 

har en temmelig betydelig Vidde, der næften viſer fig ens i hele 

Længden; tykke, muſkuloſe Vægge ligeſom Mave og Spiſeror, og 

Hudmaſterne paa den indre Flade ganſke overordentligt ſteerkt uds 

viklede og fremſpringende igjennem hele Længden. Genera— 

ttonsorganerne indtage en betydelig Lengdeſtrakning; det 

højre begynder lidt længer fremme end det venſtre (ganſke lidt 
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bag Bughulens Begyndelſe, ovenover Leveren), men ophører 

ogſaa, ſom ovenfor bemærfet, lidt tidligere. 

Baghovedets fem Fremragninger ere endnu mindre ud— 

viklede end hos Gaardaalen. Mellemkjebebenene have en 

lidt bredere og kortere Ferm; deres Udvidelſe fortil eller opſti— 

gende Del er forholdsvis noget kertere. Den ſkarpe Kam, der hos 

Gaardaalen viſer fig paa Sigtebenets Overflade ner 

Snudeſpidſen, ſynes her lidt mere ſkarp og fremtrædende. “) 

Forgjellelaaget ilke faa tyndt og hudagtigt, men tillige af 

en ſmallere eller bagtil noget mindre udbojet Halvmaaneform. 

Gjellelaagsſtykket noget mere ſabeldannet (tre Gange faa 

langt ſom bredt, eller derover), medens det hos Gaardaalen 

ſnarere har Oxeform, eller er bredere, ſteerkere udbojet forneden 

paa Midten. Jeg har talt 112 Ryghvirvler, men tør iffe 

paaſtaa, at dette Antal er uforanderligt; 45 af disſe Hvirvler 

ligge over Bughulen (de fire ſidſte over Gadborfinnens Begyn— 

delſe), 67 danne Halen. Rygfinnen begynder over den 28 de, 

Gadborfinnen under den 41de Hvirvel. De forſte Hvirvlers 

Beſkaffenhed er ſom hos Gaardaalen, og be afvige altſaa ſaavel 

fra Narrell's A. acutirostris“ ) ſom fra hans andre Aalearter. 

Overarmbenets nederſte eller vandrette Gren er meget ſma— 

lere og trindere end hos Gaardaalen; i Enden tilſpidſes den 

temmelig ftærft, og Spidſen krummer fig lidt nedad, medens 

ſamme Del hos Gaardaalen er ftærft ſammentrykket, bred, ſkraat 

afſtaaren. 0 

Farvevarieteter, efter den forſtjellige Beſkaffenhed af Op— 

holdsſtedet, forekomme; dog indſkrenke Forandringerne fig, ſaavidt 

mig bekjcndt, til en lyſere eller morkere Tone af den ovenfor ans 

») Hos Zavaalen ſavnes den ganſke, eller Sigtebenets Overflade 

mellem Mellemkjabebenenes opſtigende Del er ganſke flad. 

*) Sammenlign Traſnittet ovenfor S. 616, hvor Hovedet mod Venſtre 

ſremſtiller Narrell's A. acutirostris. 

Rnoglebys⸗ 
ning. 

Afarter. 
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givne Normalfarve. Paa Mudderbund nærmer denne ſig ſterkt 

til det Sortagtige, hvorimod ren Sandbund frembringer en mod— 

ſat Virkning. 

Visſeaalen udvikler fig langtfra ikke til en ſaadan Stor— 

relſe ſom Gaardaalen. Jeg har hidtil ikke ſet noget Individ, 

ſom ſonderligt overſkred en Alens Længde; en Vægt af et Pund 

ſynes allerede temmelig uſeedvanlig, og jeg ſtulde neſten tro, at 

den aldrig — idetmindſte hos os — epnaager en Vægt af to Pund. 

Om Artens geografiſke Üdbredelſe kan ligeſaa lidt meddeles 

noget Sikkert ſom om foregagende Arts, og det netop af de 

ſamme Grunde. Imidlertid finder jeg det ikke urimeligt, at den 

kunde høre til de Fiſkearter, der udftræffe fig over et temmelig 

betydeligt Rum. 

Hos os er den meget almindelig, og træffes hele Aaret igjen— 

nem naſten paa de ſamme Steder ), eller foretager fig i al Fald 

kun meget indſkrenkede Vandringer. Fiſkere, ſom beſtjeftige fig 

med at ſtange denne Aal, regne den Dag for uheldig, ſom kun 

indbringer dem fire til fem Pund Aal, hvorimod de, naar Lykken 

er dem god, kunne fange ſexten til tyve Pund. 

Jeg antager, at det fornemmelig er denne Art, ſom i vore 

Fjorde tilbringer Vinteren i pasſende Dybde, ſtjult i Dyndet, 

hvorfra den om Foraaret gaar op paa grundere Steder. Efterat 

have forholdt fig rolig en Tid lang, begynder den at vandre, 

eller, ſom Fiſterne falde det, at ffride, men dens Vandringer 

have imidlertid langtfra ikke en ſaadan Üdſtrakning ſom Gaard— 

aalens. Man har fortalt mig, at Aalen begynder at ſkride, naar 
Havren ſtrider (vorxer). Den ſynes i vore Fjorde, idetmindſte 

tildels, i Begyndelſen af Sommeren at trakke fra disſes Brak— 

vand til Havkyſternes mere ſalte Band. At Fjordfiſkerne, ſom 

man har berettet mig, i April og Maj ſtange Aal af den Stor— 

relſe, at kun to til fire gaa paa et Pund, ſenere derimod mindre, 

„) Den ſtanges jo ſaaledes næften hele Aaret rundt i Kallebod⸗ Strand. 
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af hvilfe fem og fleve udfordres til et Pund, forflarer jeg beraf, 

at de ældre begynde deres Vandringer tidligere end de unge. I 

Juni ere de iſer i Bevegelſe, ſaavel Nat ſom Dag. Om Efter— 

aaret ſynes de, ganſke i Modſcetning til Gaardaalen, fra Havs 

kyſterne at vandre ind i Fjordene, for igjen der at overvintre. “) 

I den Tid, Aalen forholder fig rolig, ſtjuler den fig gjeerne i 

Bundens Dynd, og ſtal endog danne fig et Slags Hule med en 

eller flere Udgange. Hvide og glindſende Legemer ſkal den paa 

ſine Vandringer undvige. Naar Aalen ſoger ſit Vinterleje i 

Mudderet, hvilket feer ſelſkabeligt, giver den endel Luftblærer fra 

fig. Er der Strom pan Stedet, fores Blaererne naturligvis 

bort; men i andet Tilfælde blive de ſtagende under Iſen i Form 

af Kugler eller Klumper, de mindre under de ſtorre. En ſaadan 

Blareſamling falde Fiſterne ved Limfjorden Kogl, og den ans 

tyder dem ufejlbarligt, hvor de med deres Aaleſtange kunne træffe 

Aalen. Den betydelige Mengde Aal, der ſtundom kan ſtanges 

fra Iſen paa et ganſke indſkrenket Rum, godtgjor, hvad ovenfor 

er ſagt, at Aalen paa en Maade tilbringer Vinteren ſelſkabeligt. 

At den ligger i Dvale, eller er i en bedøvet Tilſtand, flutte 

Fiſterne, og viſtnok med Rette, Deraf, at de, naar de med 

Stangejernet træffe en Aal, der er for ſtor til at optages mellem 

dettes Grene, da kunne flytte Jærnet langs hen ad Aalen, 

indtil de komme til et tyndere Sted. 

») Ved Mariager Fjord antages, at Aalen gaar ind fra Havet om 

Efteraaret, ud om Foraaret, og man kan naſten ikke tvivle om 

Rigtigheden af denne Antagelſe, efterdi Aaleruſernes Munding ſtilles 

i Overensſtemmelſe dermed. Men det er klart, at dette Faktum 

ikke kan gjelde den egentlige Gaardaal, men derimod pasſer for 

nærværende Art. Paa ſamme Maade forklarer jeg, hvad mig i 

Ribe er meddelt, at Agen har tre Slags Aal, næmlig, foruden 

Rlæpaal, nogle, ſom gaa fra Aaen i Havet; andre, ſom fra Havet 

vandre op i Aaen. De ferſte holder jeg for Gaardaal, de ſidſte for 

Visſeaal. 
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STæring Denne Aal er rimeligvis ikke mindre graadig end Gaard 

aalen, men kun, formedelſt fin ringere Storrelſe, indſkrenket til et 

mindre Bytte. I den veſtlige Del af Limfjorden, hvor Visſeaalen 

i umindelige Tider har været Gjenſtand for et ikke uvigtigt Krog— 

fiſteri, antages, at den ikke gjerne bider paa andet Agn end Peg n- 

orm. Maaſke tor deraf ſluttes, at den iſer nærer fig af ſmaa 

Orme. Men at ogſaa andre Smaadyr, Fiſkeyngel og Fiſkerogn 

bidrage til dens Underholdning, er ingen Tvivl underkaſtet. 

Sorplantning. Jeg formoder, at de interesſante Jagttagelſer, Ekſtröm 

har meddelt over Aalens Forplantning,“) angaa nærværende Art, 

og ſtal derfor give dem Plads her. „Mod Midten af Juni, 

naar milde og varme Dage indtræde, ſoger Aalen grunde Strand— 

bredder med Ler- eller blød Sandbund og Rør (Arundo Phrag— 

mitis Linn.), hvor den ſamler ſig. Den haver ſig noget i 

Vejret fra Bunden, omtrent midtvands, ſnoer fig i Snaglelinie 

om et Rorſtraa, og fætter Legemet i en Bevagelſe, ſom bevirker, 

at Roret, hvorom den er ſnoct, antager pendulagtige Svingninger 

op og ned. De Aal, ſom man ved denne Lejlighed fanger, viſe 

et meget opſvulmet Gadbor, hvoraf en merkegul, olieagtig, ner— 

meſt Roeolie lignende, Vedſte udflyder. Aabner man en ſaadan 

Aal, faa finder man Forplantningsredſkaberne tildels fyldte med 

denne Vedſte. At Dette er en virkelig Sedvadſke, ſlutter jeg 

deraf, at den ikke findes hos ſaadanne Aal, ſom fanges Vinter 

og Foraar, men forſt begynder at viſe fig henimod Legetiden ſom 

en tynd, hvidagtig Vadſte, hvilken ſenere bliver tykkere og an— 

tager det beſktrevne olicagtige Udſeende, men derpaa ganſke for— 

ſvinder. Rogn har jeg aldrig fundet, men troer dog, at Aalen 

forplanter fig ved Wg“ o. ſ. v. Man maa beklage, at Ekſtröm 

ikke med fine Jagttagelſer har forenet en mikroſkopiſk Underſogelſe 

af den i Forplantningsredſkaberne indeholdte Vadſke. 

») Vetenſkaps Academiens Handlg. f. 1831 S. 288 flg. og derfra i 

die Fiſche von Moͤrkoͤ S. 149 150. 
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Visſeaalen har et fint, mørt og meget fedt Kjod, ſamt Unvendelge. 

tynd og ſprod Hud. Medens Nogle foretræffe den ſom Nerings— 

middel for Gaardaalen i ferſk Tilſtand, have Andre en modſat 

Anſkuelſe. At den er mindre ſtitket til Saltning, er tidligere 

antydet (ovenfor S. 620 og 640). Dens ringere Sterrelſe ind— 

ſtreenker ogſaa i flere Retninger dens Anvendelighed, ſammen— 

lignet med Gaardaalens (for Exempel til Rogning o. ſ. v.). 

Fiender har den idetmindſte for en ſtor Del tilfællevs med Siender. 

foregagende Art, og jeg benviſer derfor til, hvad om denne i faa 

Henſeende er anfort. 
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112te Yt.  Klæpaalen (Anguilla latirostris Yarr, 2). 

Hovedets Længde til Gjelleſpalten indeholdes 

lidt mere end ſyv Gange (omtrent 7% Gange) i 

Totallengden, til Nakken omtrent elleve Gange. 

Underkjeeben paafaldende længer og bredere end 

O verkjeeben. Snuden, hvis Længde indeholdes om— 

trent fire Gange i Hovedets Længde, og er tydeligt 

mindre end dets Brede foran Ojnene, viſer ſig ſer⸗ 

deles fladtrykket og ſtump. Hovedets Overflade 

fra Ojets bageſte Rand til Nakken opſvulmet, mel— 

lem Nakken og Gjelleſpalterne nedtrykket. Lengde— 

gjennemſnittet af Øjnene, ſom for en Del ligge 

i Pandefladen, indeholdes over elleve til henimod 

tolv Gange i Hovedets Længde og henimod tre 

Gange i Snudens Længde, men overgaar Halvs 

delen af Pandens Brede mellem Ojnene. Elleve 

Par Gjelleſtraaler. Bryſtfinnernes Længde inde— 

holdes omtrent tre Gange i Hovedets Lengde, om— 

trent en Snes Gange eller lidt mere i Totalleng— 

den. Afſtanden til Rygfinnens Begyndelſe inde— 

holdes omtrent tre Gange i Totallengden, Afſtan— 

den til Gadboret noget mere end to Gange (2 — 

2½). Halen lav og tilſpidſet. Farverne meget 

N 



657 

lyſe. Skjelkledningen tydelig. Ryghvirvlernes 

Antal 115. Finnernes Straaletal er omtrent: 

Rogf. 260; Bryſtf. 19; Gadborf. 210. 

Schonevelde, S. 15: peculiaris Anguillarum species? Synonymt. 

Pontoppidans Atlas I, 655: Klepaal. 

— — V, 1021: Klepaal, Anguilla decumana. 

Wilſes Beſkr. over Fridericia S. 181: Murena Anguilla n. 3 Klep? 

Wilſes Reiſeiagttagelſer V, 230: Muræna Conger, Klep eller 

Klep⸗Aal? 

Aagaard, Beſkr. over Thye, S. 39: Klepper. 

Juſt's Naturhiſtorie, tredie Oplag, S. 359: Klepaal. 

Schade, Beſtr. over Mors S. 203: Klæppen eller Klæpaalen. 

Sofman, Tidsſk. f. Naturv. II, 370: Hammeraal (tildels 2). 

Faber, Tidsſk. f. Naturv. V, 254: Klepaalen. 

Neckelmann, over Fiſkeriet i Randers Fjord S. 44: Kleg-Aal. 

Møller, Skildring af Hou, S. 24: Klæpper. 

Cuvier, Rgn. anim. 2 ed. II, 349: l'Anguille plat-bec? 

Wilsſon, Prodr. S. 65: Muræna latirostris? 

Ekſtroͤm i Vet. Akad. Hdolgr. f. 1831, S. 287: M. platyrrhina? 

Narrell, Brit. Fishes II, 298: Anguilla latirostris? 

Bonaparte, Cat. met. S. 38: Ang. latirostris? 

J Mrs. Bowdich's British Fresh-Water Fishes ftal paa 28de Afpildninger. 

Tavle findes Afbildning af Englændernes Glut Eel, Narrells 

Ang. latirostris. Ovenſtagende Treſnit er Kopi efter Narrell. 

Hos Schonevelde læfes Følgende: „de ſlesvigſke Fiſkere have en- Bemerkn. 

ſtemmigt forſikkret mig, at der i Slien fanges en egen Aaleart, der Sys ye 

ligner de almindelige Aal færdeles meget, paa det ner, at den har lidt 

ftørre og ſtumpere Hoved og tyndere Hale. Finnerne ere ſom hos den 

almindelige Aal, men Bugen ſkal være ſerdeles tyk, opfyldt med en ſtor 

Mængde ſmaa Aal, der undertiden viſe forſkjcllig Udvikling. Moderen 

bliver ſtundom indtil en Alen lang, ſkal være en ildeſmagende og uſund 

Fiſk, og derfor bortkaſtes, naar den fanges. Den ſiges at efterſtrebe 

andre Fiſkes Yngel, og kaldes almindeligt Aal-Moder, Aalmutter. 

Da jeg aldrig har haft Lejlighed til at fe dette Dyr, ſkjondt jeg har 

gjort mig megen Flid derfor, maa jeg lade Fiſkerne ſelv indeſtaa for, 

hvad jeg har anført.” Man ſtulde let formode, at det var Aalekvabben, 
Danmarks Siſte, III. 42 
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ſom her omtaltes; en Mistanke, ſom ogſaa Schonevelde udtrykker 

ſaaledes: „finder nogen Vildelſe Sted, faa er det Form- eg Navneligheden 

mellem Aalen og Aalekvabben, form bedrager dem,» Men det er ikke 

vel tenkeligt, at Fiſkerne ved Slien ſkulde have faa lidet Kjendſkab til 

den faa hyppige Aalekvabbe. Det af Schonevelde anferte pasſer i det 

Hele, taget vel paa Klæpaalen. Selv hvad om Forplantningen berettes, 

lader fig forklare: Klæpaalen er hyppigt opfyldt med Spolorme, hyoilke 

fædvanligt af Fiſkerne, ſom allerede omtalt, anſes for Aalens Yngel, Det 

forekommer mig derfor ret rimeligt, at de ſlesvigſke Fiſkere have haft 

Klæpaalen for Oje. — Hvad de to Henvisninger til Pontoppidan 

angaar, da give de næppe Anledning til nogen Tvivl, hvorvel paa det 

ſidſte Sted en urigtig Anvendelſe gjores af den hos Schonevelde laante 

Benævnelfe: Anguilla decumana (f. ovenfor S. 603). J Wilſes 

Beſkrivelſe af Fredericia forekommer det mig tvivlſomt, om „Kleppend, 

der er „kortere og tykkere» end den almindelige Aal, eller „Bredpanden 

med ſtort Hoved” hører herhid, eller om de maaſke begge have ſamme 

Betydning. Gives „Kleppen“, ſom rimeligſt, Plads her, og antages Bred— 

panden ſom forſkjellig fra denne; faa bliver det vel naturligſt, at for— 

ene den med Schades Bredpande. Ogſaa det andet Citat af Wilſe 

er noget tvivlſomt, og det er kun Navnet „Klep', der kan ſkaffe det Plads 

her; ſrjondt det paa den anden Side er tydeligt nok, at Wilſe ingen— 

lunde mener den Linneiſke M. Conger, der aldrig, ſaavidt mig bekjendt, 

er fanget i Limfjorden.“) Naar han karakteriſerer den ſom „en ſerdeles, 

i Forhold til dens Længde, ftørre Aal, ſom vejer fire til fer Pund”, faa 

pasſer den angivne Vægt mindre godt paa Klœppen, der ikke, eller i al 

Fald ikke efter min Erfaring, opnaaer en ſaadan Storrelſe. Juſt's Ord om 

Klapaalen ere ovenfor (S. 618) anførte, Schade, der gjør opmerk— 

ſom paa, at Klœpaalen er Pontoppidans Anguilla decumana, ſtrœber 

omhyggeligt at karakteriſere den „Den kjendes iſer af fit ſtore, brede, 

tykke Hoved, hvis Fordel eller Overkjcbe er flad omtrent ſom pau den 

almindelige Gjedde. Paa nogle. er Hovedet fortil ſmallere end paa andre. 

Dens Underkjcbe er længere og bredere end Overkjeben. Laberne ere 

temmelig ſtore og ligge i Folder. Dens Mund er forſynet med mange 

Rader ſkarpe Tender; Tungen bred, Øjnene ere ſterre end paa den 

*) Wilſe udtrykker ogſaa ſelv Tvivl om den rigtige Anvendelſe af dette 

ſyſtematiſke Navn. 
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almindelige Aal; Kroppen; ſom er af grøngraa Farve med ſolvblaalig 

Bug, er mere ſammentrykt, og baade Ryg- og Halefinner ſtorre end 

hins. De ſtorſte, jeg har ſet, vare henved tre Fod lange. Uagtet Kroppens 

Fyldighed, er den dog før i Kjedet. — Under Navn af Bredpande 

bragtes mig adſkillige Gange Aal, ſom dog kun vare Klapaal med et 

noget bredere Hoved end ſedvanligen. Kun en eneſte har jeg ſet, hvis 

Hoved ikke alene var ſtort og bredt, men ogſaa hvælvet, iſtedetfor at 

Klæppens er fladtrykt. Da Hovedet var afſkaaret bag Gjallefinnerne, 

blev det fladt ſom Klaeppens. Den fkal være federe end Klæppen”, 

Men, hvormeget Schade beftræber fig for at ſkjelne Klœppen, ſynes det 

dog ikke, at han deri har været heldig, idet han, ved at angive Snuden 

ſom mere eller mindre bred hos forſkjellige Individer, tilintetgjor Formens 

vigtigſte Skjelnemerke. — Om Zofmans Sammeraal har jeg allerede 

ovenfor antydet, at den muligvis omfatter to Arter, og, idetmindſte hvad 

Navnet betræffer, maaſke kunde hore herhid. Faber karakteriſerer til— 

ſtrekkeligt KAlæpaalen ved „dens brede Hoved, ſtore Gab, torre Kjod 

og RNovgjærrighed”; faa at her ingen Uſikkerhed kan finde Sted. — 

Neckelmann udtrykker fig ſaaledes: „der gives fo Slags af Svid— 

Aalen, fjændelige paa Hovedet, da den ene har et lidet og ſpidſt, den 

anden et meget ſtort og bredt Hoved. Det forſte Slags er af fin Smag, 

det ſidſte er derimod meget tørt i Kjodet. — Den anden kaldes ogſaa 

Kleg-⸗Aal af den Lerart, ſom kaldes Klegvs. Navnet Kleg-Aal hos 

Neckelmann er viſtnok en blot Fordrejning, maaſke fremkaldet ved 

Forfatterens Lyſt til at etymologiſere; idetmindſte har jeg aldrig hert det. 

Om Fiſkens Identitet med Klœpaalen har jeg ingen Tvivl. — Om den 

ſtore Uſikkerhed af den hos fremmede Forfattere laante Synonymi for 

Aalearterne, har jeg ovenfor udtalt mig tilſtrakkeligt. 

Paa det kjobenhavnſke Fiſketorv kjeendes denne Art under Benævnelger. 

Benævnelfen Klep og Bredpande. Om de jydffe Bred— 

pander overalt falde ſammen med Klepperne, tor jeg ikke afgjore. 

Man har ſagt mig, at Klappen ved Nyborg ffal kaldes Stange— 

aal, men heller ikke herover har jeg Sikkerhed. 

Klepaalen adſtilles let fra de foregagende Aalearter ved Beſtrivelſe. 

de langt lyſere Farver, ved den meget flade og brede Snude, 

ved Ojnenes Stilling, ſamt ved den lave, tilſpidſede Hale. 

Farven er pan Ryggen graa i det Gronagtige, Bugen 

42⁷ 
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mat hvid. Rygfinnen nærmer fig til Ryggens Farve, men er 

dog lyſere, ifær ved Randen. Haleſpidſen bliver gjærne ſortagtig. 

Gadborfinnen hvid, med ſteerkere eller ſvagere gult Skjcer; Bryſt— 

finnerne paa den ydre Side hvidagtige, paa den indre morkere, 

olivengraa. Citrongule Platter viſe fig ſtundom paa Dyrets 

Bugflade og paa Underfladen af Hovedet. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 22“; B 27¾“/; C 19¼“/; 

ſterſte Højde (et Stykke foran Rygfinnen“): A 13“ ; B 20%; 

C15/4 5 

ftørfte Tykkelſe (noget foran Bryſtfinnerne): A 16“; B 18%; 

C 11½“ “/; 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 37; B 4½“; C3¼8¼3 

Højde over Nakken: A 12““/; B 16“ “; C 11/3"; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gjelleaabningens forreſte Rand: 

A e: 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Nakken: A 2“; B 27/12”; 

C 21 ½%; 

Underkjebens Fremragning foran Snudeſpidſen: A 2“; B 2/23"; 

C 1/0“; 

det opſpilede Gabs Højde: A 13“; B 15“; C 13 ½“%; 

det opſpilede Gabs Brede: A 11½ “/; B 187; C 11%; 

Underkjcbens Længde til Ledforbindelſen: A 1937; B 2377; C18“%,; 

Afſtand fra Midten af Snudeſpidſen til forreſte Næſebor: A 2%; B 

. 

ſterſte Gjænnemfnit af forreſte Naſebor: A ///; B ///; 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Naeſebor: A 4“; B 5% 

C 3/873 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næſebor: A “““; B ⁰½%i.; G ½; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Naſebore: A 5“; B 6 ¼ “(.; 

C 413"; 

*) Ofteſt vel over Bryſtfinnernes Rod; dog falder den ſtorſte Højde 

ikke altid nøjagtigt paa ſamme Sted, og viſer fig desuden naturlig— 

vis noget forftjællig efter Mavens Udfpiling. 
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Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Ojehulens forrefte Rand: 49 ¼½ /; 
B. 11½% ; GS,; 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Ojehulens Rand: A 8“ —＋3 

De eee 

Øjets Leengdegjennemſnit: A 34775 B 4½%; C 4%; 

Øieis Hejdegjennemſnit: A 3“; B 3 “““; C3“; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 4½““; B 6 ¼¼¼; C 472; 

Afſtand fra Oſehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 52/4" ; 

B 6 % ]] G 4005 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjelleaabningens forreſte Rand: 

e BEDS AS 2; 

Gjelleſpaltens ſterſte Gicnnemſnit: A 4½““; B 6)“; C4½“/; 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A 7½“ 
B 8 ＋—ͤ' c 6/2 ; 

Rygfinnens Længdeftræfning: A 14/3"; B 18½“; C 12/4" ; 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 977; B 12½““; C 7Y2"5 

Bryſtfinnernes Længde: A 12 ½““; B 1873 C 13/2" 5 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 4% 3 B 6¼½; C4 ½¼8/¼; 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gadborregionens forreſte Rand: 

A 97¼““; B 12 /“; C 8 ½“ ; 

Gadborregionens Længde: A 3“; B 3/27; C 3"; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 12“; B 15“; C 10 ½“; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 9“; B 117; C 7“; 

Halefinnens Længde i Midten: A 3 ½““; B 6%; G 3½“,. 

Hovedets Lengde, regnet til Midten af Gjelleſpaltens 

forreſte Rand, er ikke ubetydeligt ſtorre end hos de to foregaaende 

Urter, efterſom den kun indeholdes lidt mere end fyv Gange i 

Totallcengden, og neſten er tre Gange faa ſtor ſom Kroppens 

ſtorſte Højde, Hovedets Længde til Nakken indeholdes kun elleve 

Gange i Totalleengden, medens ſamme Maal hos Gaardaalen 

omtrent indeholdes fjorten Gange i Totallengden, hos Visſe— 
aalen ligeledes fjorten Gange eller mere. Ogſaa er Hovedet tydes 

ligt bredere end hos disſe Arter. Fra Oinenes bageſte Rand til Nakken 

viſer Overfladen fig, formedelſt den der feeſtede Muſkelmasſe, temme— 

lig ftærft opſvulmet, hvorimod den bagved liggende Del indtil Gjelle— 
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ſpalten er flad, og neſten aldeles ikke hæver fig i Vejret.“) Og i en 

høj Grad er Snuden fladtrykket, faa at Fiſten endog, da Under— 

fjæben ſtiger temmelig ftærft op, og da Hovedets Overflade ſvulmer 

op bag Øjnene, faar ligeſom et brakſnudet Udſeende. Dens Lengde, 

regnet fra Underkjcebens Spidſe, viſer vel omtrent ſamme Forhold 

til Hovedets Længde, eller udgjor omtrent en Fjcerdedel af denne,“) 

men er Derimod betydeligt ſtorre i Forhold til Totallcengden, da 

den kun indeholdes omtrent 28 Gange i Totalleengden chos 

Gaardaalen omtrent 35 til 36 Gange). Dens Breve foran 

Øjnene er kjendeligt ſtorre end dens Længde. Underkjeben 

rager endnu ftærfere frem foran Overkjceben og langt mere ud 

over denne paa Siderne end hos Gaardaalen; hvorimod Leberne, 

ſtjondt temmeligt ſteerkt udviklede, hverken er faa brede eller faa 

kjodfulde ſom hos nysnævnte Art. Mundvigene falde om— 

trent under Ojets bageſte Rand. Underkjebens Længde oms 

trent lig med Hovedets halve Længde, og altſaa ſtorre end hos 

de to foregaagende Arter. Ogſaa det opſpilede Gab kjendeligt 

ſtorre, ifær bredere. Alle Tandkarderne, ſaavel Mellem— 

kjcbebenenes ſom Underkjebens og Plougſtjcrbenets forholdsvis af 

en meget ſtorre Længde ; **) naar Munden lukkes, optages Mellem— 

fjæbebenenes Tandkarder mellem Underkjcebens, medens de hos de 

to foregaagende Arter mode hverandre noiagtigt, eller hvile paa 

hverandre. Tungen ræffer lengere frem i Munden, eller dens 

”) Medens hos Klæpaalen Højden over Nakken næften er ligefaa 

ſtor fom Kroppens ſterſte Højde, udgjor den hos Gaardaalen 

næppe ⅛ af Kroppens Højde. 

) Ovenfor S. 625 Lin. 7 leſes urigtigt „Totallongdene iſtedetfor 

Hovedets Længde, hvad jeg, for at forebygge Forvirring, her fremhæver. 

*) Hos en Klæpaal af 22 Tommers Længde var Længden af Mellem— 

kjebebenenes Tandkarde 9½ Linier, af Plougſkjcrbenets 8 Linier, 

af Underkjebens 11 / Linier. Hos en Gaardaal af 23 / Tom⸗ 

mers Længde beløber Tandkardernes Maal kun 75/4 Linier, 6 Linier 

og 8 / Linier. 
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Spidſe er nærmere Snudeſpidſen; den viſer fig i en betydeligere 

Stræfning adſtilt fra Underkjceben, og er af en mere langſtrakt 

Form.?) De forreſte Neſebores Hudror fvagt udviklede; 

de bageſte Næfebore have Form af langſtrakte Spalter;““) deres 

indbyrdes Mellemrum overgaar altid Pandens Brede mellem 

Øjnene, medens hos de to foregagende Arter det modſatte For— 

hold finder Sted. — Øjnene udmærfe fig meget paafaldende 

Derved, at de, paa Grund af Hovedets fladtrykte Form, for en 

Del komme til at ligge i Pandefladen (ikke pan Hovedets Sider, 

blot med den overſte Rand paa Grceendſen af Panden). Deres 

Længdegjænnemfnit, der er lidt ſtorre end Højdegjænnemfnittet, 

indeholdes over elleve til henimod tolv Gange i Hovedets Længde, 

2½ til henimod tre Gange i Snudens Længde, og udgjor mere 

end Halvdelen af Pandens Brede mellem Ojnene. Paa dette 

Sted er Panden hvælvet paatvoers; bag Øjnene ſpvulmer ikke blot 

Pandefladen op men ifær Sidefladerne, faa at Fiſten her erholder 

fin ſtorſte Brede. Gjeelleſpaltens Hojdegjeennemfnit inde— 

holdes omtrent ni Gange i Hovedets Længde. Medens hos de 

to foregagende Arter Disſektion er aldeles nødvendig, for at be 

ſtemme Gjelleſtraalernes Antal, kunne de her uden Van— 

ſkelighed ffjælnes gjennem Huden, formedelſt Bedakningernes ſtorre 

Tyndhed. Jeg har talt elleve Par. De ere af fjændeligt 

ftærfere Bygning end hos Gaardaalen; men frembyde iovrigt 

ingen ret mærfelige Afvigelſer. Ogſaa Gjællebuernes Be— 

ſkaffenged er omtrent den ſamme. Tandkarderne øverft i 

) Hos de nysanforte Exemplarer vare Forholdene ſaaledes: hos Alæp— 

aalen fra Tungeſpidſen til Snudeſpidſen tre Linier; Længden af 

Tungens Adſkillelſe fra Underkjeben 5 Linier; hos Gaardaalen 

det forſte Maal omtrent fem Linier, det ſidſte omtrent tre. 

) Naſeborenes Form og Forhold ſynes iøvrigt hos denne Art endel 

individuel Afvexling underkaſtet; jeg har endog ſtundom truffet det 

højre Naſebor forſkjelligt fra det venſtre baade i Storrelſe og Form. 
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Munden ere langſtrakt-ovale, nede i Munden meget langſtrakt 

triangulcere med Spidſerne fremadrettede. 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe 

udgjør en Trediedel af Totallængden, og Rygfinnen indtager 

altſaa to Trediedele. Til Midten af Haleſpidſen har jeg talt 

omtrent 260 Straaler, der alle ere enkelte, og kun viſe faa og 

fvage Spor til Artikulationer; de lengſte, der omtrent falde mod 

Begyndelſen af Totalleengdens ſidſte Fjeerdedel, have idetmindſte 

2/3 af Fiſkens ſtorſte Højde, men de ligge faa ſkraat ned, og 

Bindehuden tillader dem i en faa ringe Grad at antage en 

oprejſt Stilling, at Finnen faar et ſerdeles lavt Udſeende (noget 

lavere end hos de to foregagende Arter). Bryſtfinnernes 

Længde indeholdes omtrent tre Gange i Hovedets Længde, over 

en Snes Gange i Totall̃engden. Straaletallet ſytten; ſidſte 

ſynes enkelt ligeſom forſte, men er meget kortere end denne; ottende 

til tiende de lengſte. Straalerne lade fig langt lettere tælle end 

hos de to foregagende Arter. Gadborets Aſſtand fra Under— 

fjæbens Spidſe forholder fig til Totallængden omtrent ſom hos 

Gaardaalen; dets Størrelfe ikke ubetydelig, Urinaabningen 

viſer fig tydeligt bag Gadboret. Gadborfinnen teller omtrent 

210 Straaler, og ſtemmer i Hojde med Rygfinnen. Halen er 

mere lav og tilſpidſet end hos de to foregagende Arter, hvilket 

afgiver et af de letteſt opfattelige Skjcelnemeerker for Klepaalen. 

Sidelinien frembyder intet Ejendommeligt. — Heller ikke 

Skjellene viſe betydelige Aſvigelſer; paa Grund af den tyndere 

Aderhud, fremtrede de noget ſteerkere end hos begge de fore— 

gagende Arter, men ſynes mig endnu at være mere ſpredte, eller 

at have ſterre indbyrdes Mellemrum end hos Gaardaalen. 

Hos et Individ af 22 Tommers Længde hasde de ſtorſte Sjæl 

henimod en Linies Længde og omtrent en Trediedel Linies Brede 

eller livet mere. — Bygningen ſom hos de foregagende Arter; 

jeg har efter Skellets Længde talt omtrent 60 Korn eller Perler, 

efter Brede 24 til henimod tredive. 
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Bughulens Længde udgjorde hos et Individ af 22 

Tommer paa den vænftre Side ni Tommer, paa den højre 7 ¼ 

Tommer; den egentlige Bughule til Gadboret indtager kun lidt 

over fer Tommer, hvorimod Reſten beſtaar af de paa Gadbor— 

finnens Sider anbragte Forlengelſer eller Indhulinger til Genera— 

tionsorganernes og Nyrernes Optagelſe. Bughulens Farve er 

lys, perlemoderagtig, dog mod Ryggen og fortil gaagende over i det 

Rodbrune, tildels i det Sortebrune. Leveren omtrent halv— 

anden Tomme lang, rodbrun, ſteerkt hvælvet paa Underfladen, 

fortil med et Tverindſnit pan højre Side, der dog næpye (træffer 

ſig til Midten af Leverens Brede, bagtil med et meget kort Ind— 

ſnit, hvorved to Smaaflige opſtaa, af hvilke den venſtre er meget 

lengere end den højre og noget tilſpidſet, den højre omtrent lige 

faa bred ſom lang, ſtumpt afrundet. Galdebleren, en temmelig 

ſtor (omtrent otte Linier lang) Sek, ligger ovenover Leverens 

højre Lap, tæt foran Maven og Tarmenes Begyndelſe. Milten 

findes tæt bag Galdebleren paa højre Side af Tarmen; 

Leengden omtrent ſexten Linier; Farven gulbrun; Formen langs 

ſtrakt, bredeſt paa Midten, mod begge Ender noget tilſpidſet 

(meget uregelmesſigt rhomboidalſt). Det højre Genera— 

tionsorgan tager fin Begyndelſe nær Bughulens forreſte Ende 

(kun omtrent en trediedel Tomme eller hojſt en halv Tomme 

fra denne); det venſtre lidt længere tilbage (henimod en Tomme 

fra Bughulens forreſte Ende). De have forreſten Form af meget 

ſmalle og tynde Baand, hvis ene Rand er faſtheeftet (i en meget 

lang Stræfning, tæt op til begge Sider af Svommebleren), den 

anden fri, og hvis indre Flade er glat, medens dens ydre viſer et 

overmaade ſtort Antal fmaa fræmfpringende Tværplader eller Folder. 

Spiſeror og Mave tilſammen af omtrent fem Tommers 

Længde, Tarmen fer Tommer lang; den hele Tarmekanals Længde 

altſaa lig med den halve Totallængde. Udvendigt kan ligeſaalidt 

ſom hos de foregagende Arter beſtemmes nogen Grendſe mellem 

Mave og Spiſeror; efter det Forhold, den indre Flade viſer, 
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ſynes Spiſeroret fuldkomment at have ligeſaa ſtor Længde ſom 

Maven: et Duſin fine Lengdefolder ftræffe fig nemlig gjeennem 

den forſte Halvodel af Seekken; derpaa fremtræde i den forreſte 

Halvdel af den egentlige Maveſck en halv Snes tykkere, bolge— 

agtigt bøjede Lengdefolder, hvilke i den bageſte Halvdel forſpinde, 

eller blive til ganſke uregelmeesſige Rynker. Maveſeelkens bageſte 

Ende viſer ſig temmelig tilſpidſet. Portnerdelen (af omtrent 

ni Liniers Længde) er tynd, tarmeagtig, med fire indvendige 

Lengdefolder, af hvilke to ere ftærfere fremſpringende, to ſvagere. 

Kun i Tyndtarmens forreſte Del (i noget mere end en Trediedel 

af Tyndtarmens Længde) ere den indvendige Flades Hudmaſter 

temmelig ſterkt fremſpringende, men derpaa følger en lang Strak— 

ning, hvor de aldeles forſvinde, og hvor tillige Tyndtarmens 

Gjeennemſnit aftager betydeligt, ligeſom ogſaa dens Vegge blive 

meget tynde, ſvage og gjcnnemſigtige. J den allerbageſte Del 

af Tyndtarmen fremtræde Hudmaſkerne igjcen, dog kun ſpagt. 

Ogſaa ſes her Spor til et Par ſmaa, bolgeagtige Bojninger af 

Tarmen. Den meget forte (næppe Tomme lange) Tyktarm 

adſtilles ved en vel udviklet Ringklap fra Tyndtarmen, overgaar 

dennes bageſte Del lidt i Vidde, og har temmelig tydelige Hud— 

maffer i fin forreſte Halvdel. Luftbleren af temmelig be— 

tydelig Storrelſe (omtrent 4½ Tommer lang). Nyrerne, ſom 

indtage neſten hele Bughulens Længde, ere ifær over og bag 

Gadboret ſteerkt udviklede. 

Hjerneſkallens bageſte firkantede Del er forholdsvis 

ſtorre end hos de to foregagende Arter: dens Længde udgjør 

omtrent eller næften / af Hjerneſtallens Længde fra Nakken til 

Sigtebenets forreſte Ende, og den er meget kjendeligt af ftørre 

Brede end Længde; Derimod ere dens Kamme meget mindre 

fremragende ſaavel pan HDjærneffallens Overflade ſom bagtil. 

Mellem Ojnene har Panden, iſtedetfor en Lengdefure eller Kanal, 

en temmelig ſkarp Lengdefremragning, og forſt foran Øjnene 

begynder der at viſe ſig et meget ringe og lidet tydeligt Spor 
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til en Fordybning. Sigtebenets Ooerflade meget mindre 

ſtarptkjolet end hos de to foregagende Arter. Mellemkjebe— 

benene omtrent af Form ſom hos Gaardaalen men af forholdsvis 

ſterkere Bygning. Ogſaa Underkjeben er ſterkere og ſtorre“), 

mindre tilſpidſet fortil, mindre bred bagtil foran Ledforbindelſen; 

Slimaabningerne forholdsvis langt mindre. Forgjellelaaget 

langſtrakt-halvmaanedannet, mere end dobbelt faa langt ſom bredt. 

Gjellelaagsſtykket omtrent tre Gange faa langt ſom bøjt, 

altſaa med nogen Zilnærmelfe til Sabelform ligeſom hos Visſe— 

aalen. Undergjellelaaget meget ſmalt, langſtrakt ſabel— 

dannet, ftærft krummet. Mellemgjellelaaget, den ſterkeſt uds 

viklede eller thkkeſte af Gjcellelaagsknoglerne, er triangulcert med kun 

lidt ſtorre Længde end Højde, og med Merfladen temmelig ſterkt 

hvælvet. Jeg har talt 115 Hvirvler, af hvilke 45 tilhøre Bugs 

hulen, 70 Halen; de fem ſidſte Bughvirvler ligge over Gadbor— 

finnens Begyndelſe. Pan de ni forſte Hvirvler ere de opſtigende 

Tornefortſcttelſer meget lave, brede og ſammenflydende (den forſte 

dog undtagen, der favner opſtigende Tornefortſcettelſe); forſt mellem 

niende og tiende viſer fig Adſkillelſe. Sidefortſettelſer findes paa 

de fem forſte Hvirvler. Rygfinnen begynder over den 27de, Gadbor— 

finnen over den 41de Hvirvel. 1 

Beſtemte Afarter af Klæpaalen kjender jeg juſt ikke; derimod 

har jeg oftere underſogt Exemplarer, der forekom mig, mere eller 

mindre at nærme fig til Gaardaalenz; eller i visſe Maader 

en at gjøre Overgang til denne. 

J Storrelſe, antager jeg, at Klæpaalen ſtaar amelen 

e og Vis ſegalen, idet den ingenlunde nager den 

forſtes Storrelſe, men derimod gjerne overgaar den ſidſte. — 

Tredive Tommer er viſtnok allerede en ret anſelig Længde for 

*) Lengdeforholdet mellem Hovedet (fra Nakken til Snudeſpidſen paa 

Skelettet) og Underkjoben har jeg fundet omtrent ſom 21 til 19. 

Afarter. 

Stsrrelſe. 
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den, og jeg tor ikke paaſtaa, at dens Vægt nogenſinde overſtiger 

halvandet Pund; idetmindſte har jeg ingen Kjendsgjeerninger derfor. 

Sorekommen. Klæpaalen er viſtnok temmelig udbredt hos os, ſtjondt hidtil 

kun lidet Sikkert er befjændt om dens Forekommen. Iſer ſynes 

den at opholde fig i Brakvand, og træffes vel i alle vore Fjorde; 

men den lever ogſaa ti det ſaltere Vand paa Kyſterne, t. Ex. i 

Oreſundet og Bælterne. Om dens Forekommen i Indſoer og 

Ager ved jeg Derimod intet Paalideligt at anføre, og det turde 

derfor maaſke endnu holdes for tvivlſomt, om den fortjener Navnet 

af en Ferſkvandsaal. Selv hvor den træffes hyppigſt, t. Ex. 

ſine Steder i Limfjorden og i Ringkjobingsfjord, er den dog langt 

fra ikke faa talrig ſom de to foregagende Aalearter. 

Zevemaade. Ligeſom denne Art er mindre agtet end Gaard aalen og 

Visſeaalen, ſaaledes er den ogſaa langt mindre befjændt, og 

hvad om dens Levemaade kan ſiges, indſtreenker fig neſten ganſke 

til Negationer. Den vides ingen Vandringer at foretage ſom 

Gaardaalenz; den ſynes heller ikke at ſamle fig i ſtore Sel— 

ſtaber for at bortdvale Vinteren ſom Visſeagalen. — Det vilde 

være onſkeligt, om dens Livsforhold bleve gjorte til Gjenſtand 

for en nærmere Underſogelſe paa et eller andet af de Steder, 

hvor denne Aaleart hos os forekommer ſtadigt og hyppigt. 

læring. Klæpaalen er, hvad Storrelſen af Gabet allerede tilſtrek— 

keligt antyder, den graadigſte og rovbegjærligfte af vore Feerfk— 

vandsaal; og den bliver ved fin Slugenhed fine Steder temmelig 

ſtadelig for Fiſkerierne. Saaledes har jeg hørt Fiffere i Rings 

kjobingsfjorden fore Klage over, at de i Silderuſerne ſtundom 

blot fandt Hovederne af tre til fire Sneſe Sild, medens Klæp- 

aalen havde fortæret Kroppen. En ſtor Mængde Fiſkeyngel 

ødelægges af den, og ſelv Hundeſtejlerne have i deres Pigge 

intet tilftræffeligt Værn mod den, efterſom man ofte finder dens 

Mave fyldt med disſe Smaafiſke. Ogſaa Aadſel fortærer den 

med Begjerlighed, og man har iagttaget, at den træffeg ſammen 

paa ſaadanne Steder, hvor ſom Folge af betydeligt Fiſkeri en 
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Mængde Fiffehoveder og Indvolde udfaftes i Vandet (til Exempel 

ved Nymindegab). Medens foregagende Art fun bider paa Orm, 

tager denne begjærligt Kroge, ſom ere agnede med Fiſk. 

Om dette vigtige Forhold i Klepaalens Naturhiſtorie har Sorplantning. 

jeg Intet kunnet bringe i Erfaring. 

Alle ere enige i, at denne er den ringeſte af vore Aalearter, Anvendelſe. 

at dens Kjod er haardt, tørt og magert, dens Hud haard og fejg, 

at den kun afgiver en meget maadelig Neering feerſt, og at den 

er utjenlig til Saltning. Den udgjor derfor ingen egentlig 

Handelsartikel, hvorvel man ſine Steder i Limfjorden ſetter Kroge 

for den en kort Tid af Aaret (omtrent fra Midten af April til 

Begyndelſen af Juni). 

Fiender har den vel for en ſtor Del tilfeelleds med de to Liender. 

foregaagende Arter; dog er intet Nærmere mig befjændt om den 

i denne Retning, foruden hvad allerede ovenfor om Spolorme 

er berørt. 
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Efterat jeg, faa godt jeg har formaaet, men ingenlunde til min egen 

Tilfredsſtillelſe, har tilendebragt Beſkrivelſen af ſaadanne danſke Former 

af Aaleflegten, der ere blevne mig nærmere befjændte, maa jeg endnu 

gjentagende gjøre opmerkſom paa et Par Antydninger hos vore Topo— 

grafer, der formodentlig gaa ind under en eller anden af de alt beſkrevne 

Former, men ſom jeg dog ikke vover at tildele nogen ſikker Plads, og ſom 

muligvis kunde hos Nogen vakke den Formodning, at vi beſidde endnu 

flere end de beſkrevne Former, faa meget heller, ſom adſkillige fremmede 

Fauniſter ftjælne et ſterre Antal. Aagaard (ovenfor S. 619 Anm.) 

omtaler ſaaledes under Navnet Lauer en i Limfjorden forekommende 

Form. ‚De ere og ftore” (ligeſom Klœpperne) ſiger han, „men med ſmaa 

Hoveder og federe." Mener han her Gaardaalen, eller uſedvanligt 

ſtore Exemplarer af Visſeaalen, eller en fra begge forftjællig Form? 

Wilſe (ovenfor S. 618) anfører under Muræna anguilla n. 2 Bred— 

panden ſom forſkjellig baade fra Gaardaalen og Klæppen. Er den 

virkeligt forſkjellig, eller falder den dog ſammen med Rlæpper, ſom 

Wilſe betegner temmelig flæt, og altſaa ikke ſynes ret at have kjendt? 

Hvad ſkal nærmere forſtages ved Weckelmanns Saltvandsaal (oven— 

for S. 643), forſaavidt den paa den ene Side kun tildels falder ſammen 

med Klœp-Aalen (S. 659), paa den anden Side modſettes Grode— 

Aalen eller den gulbugede Aal, vor Visſe-Aal? Veckelmanns Ord 

er disſe“): „Saltvandsaal fanges i Fjorden i betydelig Kvantitet. 

Den angives at komme fra Havet i Mengde om Efteraaret, og kaldes 

Opgangsaal, ogſaa Svid-Aal, thi den er hvid under Bugen, og har 

et Kobberftjær paa Siderne, Den kommer i det ferſke Vand i mager 

*) Om Fiſreriet i Randers Fjord S. 43. 
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Tilſtand, formentlig for at kaſte fin Yngel, men naar den gaar tilbage 

fra Agen, er den fed. Der gives to Slags o. ſ. v. (ſ. S 659). Zvid— 

Aalen forlader Fjorden igjæn det folgende Foragar.“ Alt, hvad Weckel— 

mann her anfører om fin ene Saltvandsaal eller Zvidaal, ſynes, 

med Undtagelſe af Farven, at tilhøre Visſeaalen, og en Forblanding 

og Misforſtagen af Efterretningerne kunde maaſke have fundet Sted. 

Idet jeg anbefaler disſe og flere tvivlſomme Punkter til nærmere 

Overvejelſe og Underſogelſe paa de paagjeldende Steder, maa jeg end— 

videre og endnu mere indtrængende opfordre til en ſkarp u og omhyggelig 

Prevelſe af de tre Former, jeg har troet at maatte opſtille, for om muligt 

at naa til ſikker Afgjerelſe af Sporgsmaalet: om de alle kunne beſtaa, 

og om de i faa Fald ere tilſtrakkeligt karakteriſerede ved de af mig ans 

givne Merker, eller om flere og bedre kunne udfindes? 

Af de to her til Vejledning meddelte Traſnit fremſtiller det oven— 

ſtagende Narrell's Anguilla mediorostris, en efter hans Angivelſer 

mindre udbredt engelſk Form, ſom ftal udmerke fig ved gul Farve, +) 

og ligeledes ved adſkillige andre Forhold nærmer fig til Visſeaalen, 

medens den dog atter ved flere Egenheder fynes at fjærne fig fra denne. 

Det nedenftaaende Traſnit gjængiver den lille Aal, ſom S. 621 er anført 

under Navnet Grig, og ſom efter Varrells Antagelſe falder ſammen med 

Plat-bee Cuv. 

*) Den midterſte Figur S. 616 viſer Hjerneſkallen og de forſte 

Hvirvler af ſamme Art. 
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XVII. De Bufkpjællede. 

Tangnaalſloegten (Siphostoma Raf. ). 

Legemsformen meget langſtrakt og tynd, tydeligt kantet 

(Kroppen ſyvkantet, Halen firkantet). Munden meget lille, 

anbragt ganſke i Enden af Snuden og naſſen lodret indſkaaren. 

Gjelleaabningerne ſerdeles ſmaa, kredsrunde, fremtredende 

i Nakkefladen. Kun Bugfinner ſavnes; Halefinnen er 

tydeligt udviklet og indrettet til Svømning. Tarmekanalen 

har ingen Bugtninger. Hannerne udklakke Hunnernes Wg 

under Halen i en af Hududvidelſer dannet, toklappet Sek, der 

omtrent indtager Halens halve Længde, og er ſpaltet langs 

Midellinien. , 

) At Slægten Syngnathus, ſaaledes ſom Cuvier har opfattet den, 

efter de nu i Zoologiens Behandling fulgte Grundſctninger, med 

Feje kan deles i flere Slægter, derom er man viſtnok temmelig enig. 

Det er ikke blot Forftjællighed i Finnernes Antal og Beſkaffenhed, 

men ogſaa i Bevegelſesmaaden og Forplantningsforholdet, der tjæner 

denne Senderlemmelſe til Støtte. Jeg optager faa meget hællere 

her tre allerede af Rafinesque forcflaaede Grupper, ſom en for 

ſtor BVidlløftighed i Artsmerkerne derved undgaaes. 
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113de Art. Den lille Tangnaal (Siphostoma Typhle 
Linn.). 

Hovedets Lengde indeholdes omtrent fer Gange 

i Totallengden. Snuden er meget langſtrakt (dens 

Længde til Ojehulens forreſte Rand indeholdes om— 

trent ti Gange i Totallengden), ſterkt ſammen⸗ 

trykket, pan Midten fuldkomment af Hovedets halve 

Hojde over Nakken, og omtrent halvt faa tyf ſom høj. 

Underkjeben forholdsvis temmeligſterkteudviklet og 

dens forreſte Rand meget tydeligt fremragende foran 

Snudeſpidſen. Panden mellem Ojnene lidt ud— 

hulet med meget ſvagt fremtredende Sidekjole; bag 

Øjnene næften vandret, uden ret tydelig Lengdekjol, 

der heller ikke paa de to forſte Rygſkjolde frem— 

træder meget kjendeligt. Øjets Hojdegjeennemſnit 

udgjør merendHalvdelen, men ikke /, af Hovedets 

Hojde paa det Sted, hvor det er anbragt, ſamt 

indeholdes en halv Snes Gange i Hovedets Længde. 

Fra Nakken til Rygfinnen atten til nitten Skjel— 

rekker, langs med Rygfinnen, hvis Lengdeſtrekning 

omtrent indeholdes otte Gange i Totallengden, ni 

Rekker, bag denne til Halefinnens Rod 28 Rekker. 

Paa Bugfladen foran Gadborregionen atten Skjel— 
Danmarks Siſke, III. 43 

Artsmerke 
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rekker, bag denne 36 Rekker. Finnernes Straale— 

tal er: 

Rygf. 37; Bryſtf. 14; Gadborf. 3; Halef. 10. 
(36-38) (13-15) (3-4). 

Schonevelde, S. 11: Acus altera species. 

Worm's Museum S. 266: Acus Aristotelis?? 

Pontoppidans Atlas I, 655: Syngnathus Typhle. 

muͤllers Prodr. n. 325: S. Typhle. 

Zofman, Tidsſkr. f. Naturv. II., 377: S. Acus. 

Ekſtroͤm, die Fiſche von Mörkö tab. VI fig. 1—2 (under Benev⸗ 
nelſen Syngnathus Acus); Fries, Vet. Acad. Handl. f. 1837 

tab. III fig. 2 (Hovedet); Narrell, Br. fish. II, S. 332. 

Da nærværende Art er den hos os langt almindeligſte, bliver det 

rimeligt, at give Schoneveldes Acus Plads her; ſkjondt Benavnelſen 

viſtnok kan formodes at være kollektiv hos ham, ligeſom hos Rondelet 

og andre tidligere Forfattere, Hans Ord: Balthico littori familiaris 

est, høre upaatvivleligt herhid; men naar han tilføjer: invenitur eadem 

nonnunquam apud Silt et Vore (Föhr): faa blive viſtnok flere Urter 

delagtige i Bencvnelſen. — Jeg citerer kun Worm, fordi Muͤller 

anfører ham under 8. Acus. Derſom Worm virkeligt fjændte en danſk 

Art af denne Familie, vilde det vel rimeligſt være den almindeligſte Art; 

men, da han intet danſk Navn angiver for Fiſken (hvad han ellers ved 

danſte Fiſke plejer), og aldeles ingen oplyſende Omſtendigheder anfører: 

mener jeg, at han har erholdt ſit Exemplar fra Udlandet, og at det altſaa 

ikke burde anføres under den danſke Fauna. Hans Afbildning er faa ſlet, at 

man, derſom man traf den uden Text, ikke engang vilde være befejet tilat 

holde den for en Syngnathus; og den kan altfaa ingen Oplysning yde.“) 

— Pontoppidan røber tydeligt nok, at han ikke fjænder S. Typhle, 

) Men endnu mere befønderligt er det, at Muͤller, ligeledes under 

S. Acus, henviſer til Zolger Jacobſens Museum regium. 

Naar man efterflaar den anførte Tavle, finder man ikke en Syn— 

gnatus, men en Hippocampus, og i Texten ikke et Ord, ſom kunde 

foranledige Anforelſen. 
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men han har optaget den, dels fordi Linné ſiger: Habitat in mari 

baltico; dels fordi han, vildledet af et urigtigt Citat hos Linné, troede, 

at Artedi havde henfort Schoneveldes Acus altera species til Typhle, 

da han dog i Virkeligheden henferte den til S. Acus. — Muͤller har 

her blot udſkrevet Pontoppidan, hvad den danſke Fauna angaar. — 

Men endnu ſtaar en Vanſkelighed tilbage, ſom maaſfke her bedſt omtales, 

Man har hidtil betragtet Middelhavets 8. Typhle ſom identiſk med den 

ved det nordligere Europas Kyſter forekommende. Men umiddelbare 

Sammenligninger have overtydet mig om, at dette næppe er rigtigt og at de 

rimeligen betragtes ſom ſerſkilte Arter. Nu rejſer fig det Spørgsmaal, hvilken 

af Arterne da ſkal beholde Navnet Typhle. Dette bliver ikke vanſkeligt 

at beſvare, naar man kun ikke lader fig forlede af Linnés Synonymi. 

Ligeſom Linné her har ſtottet fig til Artedis Beſkrivelſer, ſaaledes har 

han ogſaa hos ham laant Synonymien; men ved et uheldigt Tilfælde er 

en Forbytning indtruffen i L's Fauna, ſaaledes at den Diagnoſe og Syno— 

nymi, der hører til 5. Acus, er anført under S. Typhle og omvendt; 

hvorpaa Fries allerede har gjort opmerkſom. Naar altſaa denne For— 

virring er hævet, er det iøvrigt klart, at Artedi har beſkrevet den nor— 

diſke Form, og at Linné har haft denne for Øje; hvorfor den vel ogſaa 

retteſt beholder Artsnavnet Typhle. , 

Da nærværende Art er den hos os langt almindeligſte, er 

det ogſaa denne, ſom er rigeligſt udſtyret med Navne; medens 

Derimod de andre, ſjeeldnere og mere tilfældigt fig viſende, Arter 

ofte maa nøjes med at betegnes ved Benævnelfer, der allerede 

ere bortgivne til nærværende, — Ved Hornbæk kaldes den 
Tangaal, ved Gilleleje Snavegjedde, et Navn, der dog 

ogſaa tilkommer en anden, tidligere omtalt Fi). J Fyen bes 
nævnes den, efter Hofman, Hyllepibe og Vejrfiſk“). 

Af Fiſtere ved Kjøbenhavn har jeg hort den kaldes Skreedder— 

aal og Tangſnegl. 

*) S. ovenfor I, 164. 

*) Om dette Navn fe de to følgende Arter. 

48" 

Benævnel fer. 
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Længden og Højden af Snuden i Forening ere fuldkomment 

tilftræffelige til ved et Ojekaſt at adſtille denne Art fra vore øvrige 

nordiſte Naalefiſke. 

Farven er underkaſtet nogen Forandring efter Kjon, Alder 

og ſelv efter Aarstid: paa Ryggen er den graagron eller oliven— 

brunlig med morkere Tværbaand, under Bugen gul- eller blaalig⸗ 

hvid. Hunnerne ere lyſere end Hannerne, med ftærfere Metal— 

glands og gulere Bug. Ungerne ere atter lyſere end de Vorne. 

Forreſten kan ſammenlignes, hvad nedenfor anfores under Afarter. 

ÜUdmaalinger.“) 

Totallengde: A 10 ¼% B 7¾8% C 7½%%; D 8 ½U% E 4%“; 
F 3½“3; 

ſtorſte Højde (foran Rygfinnen): 4A 4½% ; B 3%; C 3½/%/; 

D 3 /“; 

ſtorſte Tykkelſe (noget foran den ſterſte Højde): A 37/37; B 23" ; 

8.31% D 53 78263 

Omkreds, 1515 Højden er inge A12"6 B 8½½““/; 

Højde over Nakken: A 4/73 B 3% C3 /“; D 3%; 

Højde over Gjellelaagets bageſte Rand: A 4% B 27/8"; C 3%; 

D 3%“; 

Højde foran Halefinnens Rod: A /“! ]k!ů B ½%¾; C /,; D 8/55 

Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Gielleaabningens bageſte Rand: 

A 19 %%“; B 1538 ee D186 % „EN F 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Nakken: K „Bis 

Das : 

Underfjæbens Fremragning foran Snudeſpidſen: A ““; B Y3'! ; 

Snudens Højde paa Midten af Længden: A 2 ; B 1/8“; 

0 17/8); D99!!s ' 

Snudens Højde over Snudeſpidſen; A 3“ B 2“; C 2½%3 
D 2807; 

Snudens Tykkelſe paa Midten: A 1 /“; B 1775 C 1%; D 1½%;3; 

det opſpilede Gabs Højde: A 2½“,3 

det opſpilede Gabs Brede: A 177; 

) Exemplarerne A, D, E, F Hunner, B og C Hanner, 
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Underkjæbens Længde til Ledforbindelſen: A 377; B 2 ½%¼3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Noœſebor: A 10“; ; B 7/7; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Naſebor: A // 73 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Naſebor: A /“; 

ſtorſte Gjcnnemſnit af bageſte Naſebor: A ½8“¼; 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Neſebore: A ½ /“; 

Afſtand fra Underkſcbens Spidſe til Sjehulens forreſte Rand: A 12%; 

LÆR SØE JERN OK SS TE SEN D 10%½ %; E 5%“ F/4%½¼5 

Afſtand mellem bageſte Mæfebor og Ojehulens Rand: A 1½8¼/3 

Sjehulens Loengdegjennemſnit: A 2Y87753 B 1%“; C 1/8“¼ë; 

D 17/8"; 

Ojehulens Hojdegjennemſnit: A 1¾““; B 1/8“; C 12/37; 

150 e 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 1 /“; B 1“; C1“%; D 1½8%%; 

Afſtand fra Sjehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 13 

B57 %u G 1½ D TSG 

Afſtand fra Ojehulens bageſte Rand til Gjœlleaabningens bageſte Rand: 

A 5 /“; B 4/6“ ; C 4% % D 42/85 
Afſtand fra Underkjcbens Spidſe til Rygfinnen es Begyndelſe: A 4½“ 

B 3%“; C 3 ½“%/3 

Rygfinnens Lengdeſtrokning: A 15¼½““; B 11375 C 11¼ů/½; 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 2“; B 277; C 28"; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 4“; B 3½2%/; 

Bryſtfinnernes Længde: A 2/8“ ; B 1/8“! C 1½%/; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 17/8"; B 1/8“; C 1¾8%; 

Afſtand fra Underkjobens Spidſe til Gadborets forreſte Rand: 

A 4% % B 3/8 % 0731/85 

Gadborregionens Længde: A 2¾“/ B 12775 C 22/57) ; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A /; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 1 / %; 

Haleſckkens Længde: B 2½“; C 25/12; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 5%“; B 3/8“; 

C 3/9/3 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne: A 2¾ “'; B 2%; 
0 31; 

Halefinnens Længde i Midten: A 4277; B 27/3'"3 C 4!/s!”", 
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Hovedets Længde indeholdes: hos vorne Individer omtrent 

fer Gange i Totallcengden; hos Individer af 3 ½ til fire Tom— 

mers Længde har jeg fundet det forholdsvis lidt ſtorre; dog inde— 

holdes det omtrent 5 Gange i Totallængden. Formen meget 

langſtrakt, idet Højden over Nakken indeholdes omtrent fem Gange 

i Længden. Dets ſtorſte Tykkelſe, ſom falder over Gjallelaags— 

ſtykkets Forbindelſe med Forgjellelaaget, udgjor omtrent / af 

Højden over Nakken. Snudens Længde fra Underkjcbens for— 

reſte Rand til Ojehulens forreſte Rand udgjor mere end Halv— 

delen af Hovedets Længde (omtrent /), og er mere end dobbelt 

faa ſtor ſom Afſtanden fra Ojehulens bageſte Rand til Gjalle— 

laagets bageſte Rand; ſamt indeholdes omtrent ti Gange i Total— 

lengden.“) Den er meget ftærft ſammentrykket eller knivsdannet, 

dog ſaaledes, at dens Tykkelſe paa Midten er ganſke lidt 

ſtorre end Halvdelen af Højden ſamme Sted, hvilfen Højde 

gjærne indeholdes mellem otte og ni Gange i Hovedets Længde. 

Underfladen er næften vandret, den øverfte Flade Derimod tydeligt 

fonfav, eller lidt nedftigende fra Øjet til Midten af Længden, og 

derneeſt atter opſtigende, ſaa at Højden over Snudeſpidſen (eller 

mellem Snudeſpidſen og Underkjeebens Ledforbindelſe) er fjændeligt 

ſtorre end Hojden i Midten og idetmindſte ligeſaa ſtor ſom Hoj— 

den foran Ojehulen. Langs Midten af Snudens Overflade 

ſtrekker fig en Lengdekjol, ſom fortil nager Snudeſpidſen, bagtil 

forſvinder lidt foran Ojehulen. Ogſaa paa Underfladen dannes, 

ved Foreningen af Mellemgjellelaagenes ſkarpe Rande, en Lengde— 

kjol. Snudens Sider viſe kun en meget ſvag Konvexitet. Mund- 

ſpalten er ikke fuldkomment lodret indfkaaren, men ſtiger ned med 

lidt ſtraa Retning bagud; dens Længde omtrent lig af Snu— 

dens Højde i Enden. Det opſpilede Gab elliptift. Naar Munden 

er lukket, rager Snudeſpidſen lidt op over Underkjcebens Spidſe; 

) Hos enkelte unge Exemplarer af omtrent fire Tommers Længde har 

jeg fundet Snuden kortere end ſedvanligt. 
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hvorimod Underfjæben, ſom forholdsvis er ftærft bygget, bred, 

af Baadform, med ffarp Kjøl, fortil ſpringer meget fjændeligt fræm 

foran Snudeſpidſen. Et lille Kjæbefejler i Overkjceben udfpændt 

bag Mellemkjebebenene, hvorimod intet ſpores i Underkjeben. 

Tungen ligger ſaa langt tilbage paa Bunden af det rordannede Neeb 

(omtrent under Ojnene), at den ikke uden Disſektion kan iagttages; 

den er kun meget lidt udviklet. Tæt foran Oiehulen under 

Panderanden er den langſtrakte, noget triangulcere Neſegrube 

anbragt; den viſer fortil to meget ſmaa, tæt ved Siden af hin— 

anden anbragte, omtrent ligeſtore, temmelig kredsrunde Nœſebore. 

Ojet, hvis forreſte Rand falder temmelig langt bag Midten af 

Hovedets Lengde, den overſte i Pandefladen, har et temmelig 

kredsrundt Omrids; dets Lengdegjennemfnit indeholdes omtrent 

ni Gange eller henimod ni Gange i Hovedets Lengde; dets 

Hojdegjennemſnit er altid ſtorre end Pandens Brede midt imellem 

Ojnene og ſtorre end Hovedets halve Hojde over Panden, men 

dog ikke dobbelt fan ſtort ſom Afſtanden fra dets nederſte Rand 

til Hovedets Underflade. Pandefladen fra Ojets forreſte Rand 

til Nakken er omtrent vandret og glat, og Sidekjolene have fig 

aldeles ikke mærfeligt over den øvrige Pandeflade; hvorvel de træde 

ſkarpt fræm mod Siderne, eller danne Vinkler med Hovedets 

Sideflader. — Ogſaa den Del af Rygfladen, ſom fra Nakken 

ftræffer fig til Gjellelaagenes bageſte Rand, og bedaekkes af de to 

forſte Rygſkjolde, er næften vandret, og viſer kun ganſke rudimen— 

tære Spor af en Middelkjol. Gjelleſpalten, der aabner 

fig paa Rygfladen pan Siden af den anden Rygplade, er langs 

ſtrakt og liniedannet; dens Længde indeholdes omtrent tolv til 

tretten Gange i Hovedets Længde, Af Gjelleſtraaler har 

jeg kun med Sikkerhed kunnet bemeerke to temmelig lange, men 

færdeles tynde og borſtedannede paͤa hvær Side. Fire Par frie 
Gjællebuer ere tilſtede men ingen Bigjelle. Hver 

Gjeellebue bærer kun fem eller ſyv Par bredtovale, temmelig ſteerkt 
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fladtrykkede Gjælleblade. Gjællebuernes Mundſide er væbnet med 

fmaa Torne eller Fræmragninger. 

Kroppens ſtorſte Højde indeholdes omtrent 25 til henimvd - 

30 Gange i Totallængden, er fun lidt ſtorre end Hovedets ſtorſte 

Hojde, og overgaar ikke Kroppens ſtorſte Tykkelſe betydeligt. Lige— 

ſom hos denne Slegts øvrige Arter er den tydeligt kantede Form 

af Kroppen, hvilken afhænger af Skjallenes eller de haarde Be— 

dekningers Form og Antal, paafaldende. Sfkjallene udvikle fig 

næmlig til en ſaadan Storrelſe og Haardhed, at de danne et fuld— 

ftændigt. Pandſer, og med Rette kaldes Skjolde iſtedetfor Sjæl. 

Fra Hovedet til Gadborregionen, eller i noget mer end Ya af 

Totallcengden, er Kroppen ſyvkantet (med en Rygflade, to Bugs 

flader og paa hvær Side to Sideflader); fra Gadborregionen til 

Rygfinnens Ophør, eller i omtrent 7 af Totallengden, ſexkantet 

(med en Rygflade, en Bugflade og paa hveer Side to Sideflader); 

i den øvrige Strakning, ſom omtrent udgjor / af Totalleengden, 

firkantet (med en Rygflade, en Bugflade og paa hvær Side en 

Sideflade). Ved nærmere Underſogelſe finder man, at Kroppen 

paa ethvert Sted har ligeſaa mange Lengdercekker af Skjel eller 

Skjolde, ſom Kanter, og Kanterne opſtaa netop derved, at Stkjol— 

dene paa Midten ere bøjede til en Vinkel, eller dog i al Fald 

forſynede med Leengdekjol. Indtil Gadboret har hver Side tre 

Rætfer, af hvilke dog kun den midterſte er ejendommelig for Si— 

derne, eller tilhører disſe ene; medens Derimod den overſte paa 

hvær Side afgiver fin ene Halvdel til Rygfladens Bedakkning, 

ligeſom den nederſte fin Halvdel til Bugfladen. Men Bugfladen har, 

foruden den Andel, den modtager af Sideſtjellene, en ejendommelig 

Middelrcekke; hvorimod Rygfladen ſavner en ſaadan, og blot be— 

dakkes af den Andel, den erholder af Sideſkjoldene. Med Gadbor— 

regionen forſpinder Bugfladens Middelrakke og altſaa en af Kjo— 

lene, og Kroppen bliver ſexkantet. Bag Rygfinnen forſpinder 

fremdeles Sidernes Middelræffe, Middelkjolen bøjer fig lidt opad, 

og gaar over i, eller falder ſammen med Ryggens Sidekjole; 
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hyoorfor altſaa Halen modtager en firkantet Form. Inden Sides 

kjolen gaar over i Rygkjolen, lider den ofte en lille Afbrydelſe, 

(under Begyndelſen af Rygfinnen), og fortfættes igjen lidt ovenover 

Afbrydelſen.“) — Rygfinnen begynder lidt foran Midten af 

Totallengden og ophører lidt bag denne, eller er omtrent anbragt 

over Midten af Dyret, og indtager omtrent 7s af dettes Længde; 

Formen meget langſtrakt og lav; Højden indeholdes henimod fer 

Gange i Længden, og er neſten den ſamme gjænnem hele Længden. 

Mere end det halve Antal af Straalerne, forfra regnet, viſer intet 

Spor til Ledinddeling; paa de bageſte kan vel under Mikroſkopet er— 

kjcendes Led, dog kun temmelig utydeligt og i ringe Antal. Kloftning 

af Straalerne finder flæt ikke Sted, hvorvel man let ved en mindre 

omhyggelig Underſogelſe kunne forledes til at antage en ſaadan paa 

Grund af Straalernes færegne Form, idet de alle mod Enden 

blive bredere, eller udvikle fig ligeſom kolleformigt. Bryſtfinnerne 

ere anbragte neeſten i Midten af Sidernes Højde, ere færdeles 

forte (deres Længde indeholdes omtrent 60 Gange i Totallengden), 

men næften lige faa brede ſom lange, bagtil afrundede, Straa— 

lerne favne aldeles baade Ledinddeling og Kloftning, men udbrede 

ſig kolleformigt ligeſom Rygfinnens Straaler. Gadborregi— 

onen“) begynder omtrent under Rygfinnens forſte Straaler, eller 

ganſte fint foran disſe, og indtager i Længden næften to Skjold— 

baand. Gadboret fremtrader forſt i den bageſte Halvdel af 

Gadborregionen, eller endnu lengere tilbage, ſom en meget lille, 

oval Aabning, og med et lille Mellemrum viſer ſig bag dette 

Generationsaabningen ſom en Leengdeſpalte. Gadborf innen 

) 3. Rathke troer, at finde et godt Artsſtjclnemerke i den Omſten⸗ 

dighed, om Linien enten afbrydes, eller lober fort uden Afbrydelſe. Men 

jeg har ſtundom fundet den afbrudt paa begge Sider, ſtundom kun 

paa den ene Side, ſtundom fortløbende paa begge Sider hos Indi— 

vider af ſamme Art. 

*) Under Gadborregionen forſtaar jeg den hele bløde, eller af Skjolde 

ubedekkede, ovale Plæt foran Gadborfinnen. 
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er fan lille, at den med Rette kaldes rudimentær; dens Straaler 

af Beſkaffenhed ganſke ſom Bryſtfinnernes. Halen er under— 

neden flad hos Hunnerne, og aftager gradevis i Brede, eller 

viſer fig tilſpidſet i Retningen mod Halefinnen. Hos Hannerne, 

hvor den til Gggenes Üdklakning beſtemte Sek er anbragt paa 

Halens Underflade, og ſtrakker fig fra Gadboret i omtrent / af 

Halens Lengde eller en Trediedel af Dyrets Totallængde, er 

Forholdet noget anderledes, idetmindſte under Forplantningstiden. 

Halens Brede vedbliver nemlig næften faa langt, Sakken nager, eller 

dog i den ſtorſte Del af Dennes Udftræfning, at vare ligeſaaſtor 

ſom Kroppens Brede eller endog lidt ſtorre, idet Halens nederſte 

Sivevinfler blive meget ftærft fremtrædende og bøjede udad mod 

Siderne, og Underfladen viſer fig mere eller mindre opſvulmet, 

i Forhold til det Standpunkt, Forplantningsvirkſomheden netop 

har naaget. Den omtalte Seek dannes af to Slimhuusfolder, der 

ſynes at kunne betragtes ſom en Fortfættelfe af Tarmekanalens 

Slimhud, eller ſom et Slags Kloakdannelſe; hvilke mod Siderne i den 

angivne Længde ere faſtvoxede til eller udgaa fra Halens nederſte 

Sidekanter eller Vinkler, i Middellinien med deres frie Rande 

ſtode op imod hinanden, faa at Sakken tillukkes temmelig noj⸗ 

agtigt, J dennes Indre iagttages gjerne en ſtorre eller mindre 

Mængde af en ejendommelig ſlimagtig Masſe (Retzius ſam— 

menligner denne, og ſom mig ſynes ganffe træffende, med den 

Masſe, ſom danner Slimhuds-Polyper), der tjener Rognkornene 

til Befeſtelſe og Leje. Hos Hanner, der endnu ikke ere for— 

plantningsdygtige, viſer Halen ſamme Form ſom hos Hunnerne. 

Halefinnen, hvis Længde er noget afvexlende, men dog gjerne 

indeholdes mellem tyve og tredive Gange i Totalleengden, beſtaar 

af leddede og temmelig utydeligt kloftede Straaler. Stotteſtraaler 

har den ikke, eller den nager ikke op paa Siderne af Halen. Dens 

tre eller fire mellemſte Straaler overgaa de øvrige temmelig 

meget i Længde, hvorved Formen bliver kjendeligt tilſpidſet, eller 

ligeſom vinkelagtigt udbojet. 



683 

Af egentlig Sidelinie fan intet Spor opdages; ligeſom 

Hovedet heller ikke viſer Aabninger for Slimudforingen. 

Foruden hvad ovenfor om Skjellene er anfort, maa 

endnu her tilfojes Folgende. Skjoldene danne lige fra Hovedet 

til Haleſpidſen et Antal tydelige Tværbælter, Antallet af disſe 

er for nærværende Art ſcedvanligt 55. Taglegning af Sfjoldene i 

Retningen forfra bagtil finder ikke Sted i nogen mærfelig Grad; 

Derimod vel i Zværretningen ſaaledes: af Bugfladens tre Ræffer paa 

Kroppen ligger den midterſte, eller de egentlige Bugſkjolde, oven— 

paa de to andre Ræffer eller Side-Bugſkjoldene, og bedelker en, 

rigtignok kun indſtrenket, Del af disſe. Idet Side-Bugſtjoldene boie 

fig om paa Siderne, bedakke de forneden en ikke liden Del af Sides 

ſkjoldene; disſes overſte Ende bevæffer atter en Stræfning af 

Siderygſkjoldene, og idet disſe ſidſte mode hværandre paa 

Rygfladen, lægger ofte det højre Skjold fig noget ud over det 

venſtre; ofte finder ogſaa det omvendte Forhold Sted. Ba 

Gadboret, hvor Bugſtjoldene forſvinde, lægger pan Bugfladen 

det vænftre Sidebugſtjold fig fart ud over det højre, ſnart 

det højre over det venſtre. Skjoldbelterne ſlutte ikke ſaa tæt 

op til hverandre, at der jo blive adſkillige, dog meget ſmaa, 

ubedekkede Rum mellem dem. Langs Rygfladens Middellinie 

findes ſaaledes i Regelen mellem hvær to Bælter et lille aabent 

Rum af koadratiſt eller rhombiſt Form; paa Siderne to ſaadanne 

Aabninger, den ene lidt ovenfor, den anden lidt nedenfor Sides 

kiolen; paa Bugfladen til Gadboret ligeledes to paa Siderne af 

Bugkjolen; bag Gadboret Derimod kun en i Middellinien. Hvad 

nu de enkelte Skjolde angaar, da ere de af en mere eller mindre 

uregelmesſig, mangekantet Form, faa uregelmersſige og ofte med 

faa ubeſtemte Omrids, at det er vanffeligt at benævne Formen. 

Bogningen er temmelig tyk og faſt; koncentriſke Ringe viſe fig 

ikke, men Derimod udgaa fra begge Sider af ethvært Skjolds 

Kjol ophøjede Striber eller Ribber til Omkredſen, og da disſe 

Ribber hiſt og her anaſtomoſere, dannes ligeſom et Net. Endnu 
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maa mærkes, at allerforreſt paa Rygfladen bag Nakken ligge to 

Skjolde, det ene bag det andet, der i Form og Beſkaffenhed af— 

vige fra de øvrige, idet de ere meget tykkere og ftærfere, og have 

en langt tydeligere natdannet Overflade. Det forſte af disſe, ſom, 

ſtjondt jeg har optaget det i Tallet af Ryggens Sfioldbalter, 

ligger ganſke iſoleret, og kun danner et Rudiment eller en An— 

tydning af et forreſten ikke udviklet Bælte: er meget lille, af 

utydeligt oval Form, uden Lengdekjol. Det andet, ſom bidrager 

til Dannelſen af det forſte, uregelmesſige Belte (beſtagende af 

et Rygſtjold, tre Sideſtjolde paa hvær Side men intet ejen⸗ 
dommeligt Bugſtjold), er flere Gange ſtorre, af meget lang— 

ſtrakt, femkantet Form, fortil afſtumpet, bagtil tilſpidſet eller 

lobende ud i en Vinkel, med en ſvagt udviklet Lengdekjol. Begge 

disſe Skjolde ligge forreſten i en neſten vandret Flade. 

Hos et Exemplar af ti Tommers Længde udgjor Bug— 

hulens Længde henimod tre Tommer. Den er udkledt med 

en metalglindſende, noget ſolvfarvet Hud, ſom dog bliver meget 

uren ved en Mangde indblandede forte Punkter, ifær mod Ryg— 

fladen. Leveren har en betydelig Længde, og ſtraekker ſig 

gjennem mere end Bughulens halve Længde (20 Linier); den er 

langſtrakt, fladtrykket, bagtil tilſpidſet, udelt, og ligger neſten ganſke 

paa den højre Side og under Tarmekanalen. Galdebleren 

lille, af langſtrakt, polſedannet Form (omtrent fire Linier lang og 

næppe af en Linies Gjennemſnit.) Tarmekanalen er af lige 

Længde med Bughulen, idet den lober gjennem denne i lige 

Retning, eller i al Fald kun bagtil viſer en ubetydelig Bolge— 

bugtning. Deng Vidde er i hele Lengden omtrent ens, og man 

fan efter den ydre Beſkaffenhed aldeles ikke adſtille Spiſeror, 

Mave og Tarm. Ved at aabne Tarmekanalen finder man, at 

Spiſeror og Mave omtrent udgjore en Trediedel af dens 

Længde, Tyndtarmen Halvdelen og Tyktarmen en Sjette— 

del. Spiſeror og Mave have meget tynde Vegge, og viſe kun 

ringe Spor til Lengdefolder. En Portnerklap ev iffe til⸗ 
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ſtede. Tyndtarmens Indre er meget rigeligt bedæffet med ſteerkt 

fræmfpringende Villi, der ere anordnede ſaaledes, at de tildels 

danne tydelige Leengdefolder. En ſteerk Klap eller Hudfold ad— 

ſkiller Tyndtarmen fra Tyktarmen, der ogſaa er forſynet med en 

Mengde tetſtillede Leengdefolder. Den langſtrakt-ſœkdannede 

Svommeblere har jeg fundet anbragt fra niende til fjortende 

Ryghvirvel, altſaa omtrent i Midten af Bughulens Længde. 

Nyrerne findes paa ſedvanlig Maade anbragte under Ryg— 

raden gjennem hele Bughulens Længde, men ere temmelig ſvagt 

udviklede. En lang (ni Linier) men tynd og tarmedannet Urin- 

blære ligger paa den venſtre Side af Tyktarmen. Rog n— 

ſekkene fandt jeg ſmaa (omtrent en Tomme lange), meget 

tynde (kun omtrent en Linie tykke), adſtilte i hele Længven, kun 

med en eneſte Ræffe ſtore Wg i den bageſte Ende. Maaſke 

var Rognen for en Del udgydt. 

Mellemkjebebenene, ſom ligge ovenover og lidt foran 

Overkjebebenene, og danne hele den overſte Mundrand, ere meget 

tynde, neſten borſteagtige, undtagen mod Midten af den øvre Mund— 

rand, hvor de ſtode ſammen. Her udvide de fig næmlig kolleformigt, 

men en opſtigende Del favne de ganffe. O verkjebebenene over— 

gaa næppe Mellemkjebebenene i Længde, men ere af meget ftærfere 

Bygning, flade, bagtil udvidede eller aaredannede. Under— 

fjæben ſerdeles bred i Forhold til Lengden (dens ſtorſte Brede 

bagtil er ſtorre end den halve Længde), pladedannet, med en 

Lengdekjol paa den ydre Side, den forreſte Rand halvmaane— 

agtigt udbojet, den bageſte halvmaaneformigt indbojet. Tinding— 

benet har en meget kort, bred og flad Form. Os tympanicum 

Cuv. ſerdeles langſtrakt og tyndt, liniedannet, fortil dybt gaffel 

agtigt ktoftet, den nederſte længere Gren vandret, den overſte 

noget opadbejet. Symplektikum er ſtort, langſtrakt, pladedannet, 

noget ffjævt firkantet, fortil uddraget i en lang Spids. Ryg— 

raden beſtaar af 55 Hvirvler, hvilke forholdsvis ere ſtore og 

af ftærf Bygning, ifær de allerforſte, ſom ligge over Bughulen; 
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disſe ere tillige for den ſtorſte Del forſynede med ſteerktudviklede 

Sidefortſettelſer. Derimod mangle Bughvirvlerne neſten aldeles 

de opſtigende Tornefortſcettelſer; disſe findes Derimod pan de ni 

eller ti forſte Halehvirvler, til hvilke Rygfinnen hæfter fig, meget 

tydeligt og af en ganſte ſceregen Beſkaffenhed, idet enhver af 

dem deler fig i tre eller fire, med Spidſerne frit freemragende 

Straaler, hvorved der i denne Strakning af Ryggen ligeſom 

dannes en finttandet Saug. Ribben kunne ikke iagttages. 

Egentlige Afarter af den lille Tangnaal ere ikke bekjendte. 

Fries udhever to Farvevarieteter, den ene grøn med gule 

Plotter ſamt under Bugen med Masſingſtjeer, den anden oliven— 

brun med hvide Plotter og hvidagtig Bug. Men han indrømmer 

felv, at de ikke ere konſtante, og at Overgange kunne efterviſes; 

hvorfor de næppe heller kunne betragtes ſom andet end individuelle 

Afvaxlinger. 

Arten overſkrider, faa vidt mig bekjendt, ikke tolvb Tommer, 

og plejer ſeedvanligt kun at naa en Længde af ni til ti Tommer. 

Hunnerne overgaa gjeerne Hannerne i Sterrelſe. 

Artens geografiſke ÜUdbredelſe er endnu megen Tvivl under— 

kaſtet. Hvad der med Sitkkerhed kan ſiges om den, er, at det 

er vor almindeligſte Art, og at den ikke blot forekommer i Katte— 

gattet og Veſterhavet, men gaar dybt ind i Oſterſoen og i vore 

Fjorde: for Gjcnnembruddet fandtes den ſaaledes i Limfjordens 

væftligfte Del. Mod Nord har jeg ikke kunnet forfølge den længer 

end til Bergen, og at den ſtulde træffes ſydligere end de britiſte 

Kyſter, Derom ved jeg intet Sikkert. Thi, hvorvel flere Forfattere 

omtale den ſom en Middelhavs-Fiſt, bliver det, ſelb om man 

ingen umiddelbar Sammenligning kan anſtille, af deres Afbild— 

ninger og Beſtrivelſer tydeligt, at de omhandle andre Arter. 

Risſo's Beſtrivelſe er ſaaledes vidt forffjællig fra vor Fiſt, og 

det Samme gjelder om den Afbildning, Gesner meddeler =) 

*) Historia Aquatilium, S. 1225. 
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under Benævnelfen Typhle. Indbyrdes ere Ris ſo's og Ges— 

ners Fiſt ogſaa forſtjellige, eller tilhøre diſtinkte Arter. 

Den lille Tangnaal fan ifølge fit ſtive Pandſer og fine Levemaade— 

ſmaa Finner ikke befinde megen Bevagelighed eller Hurtighed. 

Den meſte Tid af Aaret opholder den fig paa lavt Vand nær 

Kyſterne mellem Tangbuſke. Den fanges iſer, og undertiden i 

ſtor Mengde, tillige med Rejer, ſaavel i Ruſer, ſom ogſaa af de 

Fiſtere, der ſtryge Rejer. J de varmere Sommermaaneder 

forſvinder den fra Kyſterne, eller bliver ſjeldnere, og da Rejerne 

ogſaa til denne Tid pleje at træffe ud paa dybere Band, er det 

vel ikke urimeligt at antage, at den folger efter Rejeſtimerne. 

Da jeg ikke i dens Mave har truffet Dyr eller dyriſte ring. 

Dele, fom jeg har kunnet beſtemme, kan jeg heller ikke med Sik— 

kerhed angive, hvoraf den nærer fig. Ekſtrom anforer Kruſtaceer, 

Inſekter og Orme, men uden nogen nærmere Indgagen paa 

Arterne eller Slægterne, hvilken dog her vilde have haft Interesſe, 

da Fiſkens lille Gab maa indſtrenke den betydeligt i Valget af 

Neringsmidler. Efter hvad jeg ovenfor har meddelt om dens 

Samliv med vore Rejer, er jeg tilbøjelig til at tro, at den finder 

en Hvovednæring i disſes Wg, maaſke ogſaa i deres ſpede Angel. 

Rognkornene have hos den lille Tangſnegl en forholdsvis Sorplantning. 

meget betydelig Storrelſe — tildels idetmindſte en Storrelſe ſom 

ſmaa Senepskorn eller et Gjennemfſnit af henimod en Linie — 

og deres Antal kan altſaa ikke være ret ſtort Ekſtrom vil hos 

en Hun af otte Tommers Længde have talt 240 Rognkorn. 

J de forſte Dage af Juli underſogte jeg tolv Exemplarer 

af nærværende Art, fangede i Rejeruſer i Oreſundet; de vare af 

5 ½ til 9½ Tommers Storrelſe, alle Hunner med ſterkt udvik— 

fede Rognſcekke og ſtore Rognkorn; hos nogle ſyntes endog Ud— 

gydningen allerede at være begyndt. J Juli Maaned maa vel 

altſaa Forplantningen hos os foregaa. Man turde endvidere af 

den omtalte Kjcendsgjerning ſlutte, at denne Fiſk allerede i en 

temmelig tidlig Alder bliver forplantningsdygtig, og at de Unge 
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og De Gamle omtrent forplante fig til ſamme Tid, eller i al 

Fald med et ikke langt Mellemrum. Maaſte kunde man ogſaa 

finde fig foranlediget til at formode, at Hunnerne forſt nærme 

ſig Kyſterne, og at Hannerne noget ſenere folge efter: et For— 

hold, ſom hos ikke fan Fiſkearter er iagttaget“). Men jeg maa 

bemerke, at Ekſtrom, ſom man netop over nærværende Art 

ſtylder meget ſmukke Jagttagelſer, har noget afvigende Angivelſer“ ). 

Efter ham foregaar Forplantningen eller „en ordentlig Parring“, 

ſom han udtrykker fig, i Maj Maaned. „Allerede i Slutningen 

af April ſorlade Hunnerne Kyſterne og det lave Vand, for at 

lege paa Dybet.“ „J Midten af Juni komme disſe Fiſke efter— 

haanden fra deres Legeſteder til Kyſterne.“ Hvorledes disſe An— 

givelſer ſkulle forenes med hvad jeg ſelv har iagttaget, vover jeg 

ikke at afgjoren n). — Det mærfværdige, af Ekſtrom forſt 

efterviſte, Forhold hos Tangnaalſlegten, at det er Hannerne, 

ſom i en Sak under Halen uvflæffe Hunnernes Æg, er allerede 

berørt ovenfor i Slegtskarakteren (S. 672), ligeſom ogſaa denne 

) Den antydede Mangel af Hanner tilftæder imidlertid ogſaa en anden 

Forklaring, ſom nedenfor angives; nemlig Hannernes ftørre Sjæl: 

denhed i Almindelighed. 

) Die Fiſche von Mörko S. 131 flg. Det maa ikke vildlede, at 

Ekſtrom ſynes at tale om S. Acus Linn., thi dette beroer blot 

paa en Forvaxling af de to linneiſke Arter 8. Acus og S. Typhle. 

Den førfte forekommer flæt ikke paa det Sted (dybt inde i Oſter⸗ 

føen ner Stockholm), hvor Ekſtrem har anſtillet fine Jagttagelſer. 

) Ekſtrem bekrefter iøvrigt min Jagttagelſe, og ſynes at komme i 

nogen Modſigelſe med fig ſelv ved en folgende Angivelſe. Efterat 

have omtalt Individer med fuldtudviklede, fritſoommende Unger mod 

Slutningen af Juli, ſiger han: „Andre have paa ſamme Tid netop 

afſat Rognen.“ Er Ekſtroms Jagttagelſe nøjagtig i fin Helhed, 

faa vil Forplantningstiden for denne Fiſk udſtrekke fig gjennem tre 

Maaneder: et Forhold, jeg ikke vover at benægte, men kun vil be— 

tegne ſom uſædvanligt. 
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Scek er bleven nærmere, beſkreven (S. 682%). Parringen 

beftaar formodentlig kun deri, at Hunnerne affætte Rognkornene 

i Hannernes Halefæffe,- hvor de lejres i den ſammes Bund bes 

deekkende Slimmasſe. Derpaa (eller maaſke ſamtidigt) befrugtes 

Rognen af Hannerne, hvad ſaameget bekvemmere kan ſke, da 

Forplantningsaabningen er anbragt i Haleſekkens forreſte Ende. 

Mod Slutningen af Juli ere Ungerne, idetmindſte tildels, ud— 

viklede. Ekſtrom anfører folgende interesſante Jagttagelſe over 

Hannernes og Angelens indbyrdes Forhold. „En Dag i Juli, 

da jeg var tilſtede ved Skjcerene, erholdt jeg i en Vaaddragning 

en Han, ſom havde fuldftændigt udviklet Angel i Haleſcekken. Jeg 

indrettede ſtrax ved Strandbredden en lille Dam af Stene, i 

hvilken Fiſken ſattes, ſaaſnart den toges ud af Vaadden. Efterat 

den havde ſvommet lidt frem og tilbage i Dammen, aabnede den 

Haleſcekken ved en Bevegelſe af Halen nedefter, hvorpaa Ungerne 

krobe frem, den ene efter den anden, og ſvommede omkring under 

Hannen og pan begge Sider af ſamme, idet de dog holdt fig 

tæt op til den og nær Sekken. Saaſnart jeg ſogte at gribe 

Hannen, gjorde den en pludſelig Bevægelfe med Kroppen, idet 

den krummede fig bueagtigt opad, hvorpaa Ungerne ſtrax krebe 

ind i Bugſeekken, og Klapperne lukkede fig. Dette Forſog gjentog 

jeg flere Gange, og ſtedſe opforte Hannen og Ungerne ſig paa 

ſamme Maade.“ — Ved at underſoge Rognkornenes Lejring i 

Haleſckken inden Üdviklingens Tilendebringelſe, iagttog jeg hos 

en Han af omtrent halvottende Tommers Lengde folgende. Dybt 

nedfænfede i Celler, dannede af den ovenomtalte ejendommelige 

Subſtans, vare Æggene ordnede regelmasſigt efter Længden i to 

) Ligefra Ariſtoteles's Tider har man vel haft nogen Kundſkab om 

Tangnaalenes ejendommelige Forplantningsforhold, men man har 

ſaavel i andre Henſeender misforſtaget det, ſom iſer ved at tillægge 

Hunnerne den Rolle, ſom Hannerne her i Virkeligheden ſpille ved 

Wggeneé Udklakning. 
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Hovebdræffer, ganſte tæt ved Siden af hverandre, eller ſaaledes, 

at de Æggene indbyrdes adſtillende Vegge bleve meget tynde. 

J den ſidſte Fjerde- eller Femtedel af Bugfæffeng Længde, hvor 

Halen er noget ſmalere og Sakken altſaa mindre rummelig, 

fandt jeg kun en Rakke, der fulgte Sæffens Midte, dog lidt 

uregelmægfigt og i Begyndelſen med et alternerende Udſeende. 

Derimod indkiler fortil en tredie Rakke, eller en Middelralke, ſig i en 

betydelig Del af Længden mellem de to Hovedrakker. Det hele 

Antal Æg, fom fandtes i denne aldeles fyldte og ſterkt opſpvul— 

mede eller fremragende Haleſak, beløb fig til henimod 70. Naar 

alle Æggene ere udtagne, give de tomme Celler Bugſakkens Indre 

et Udſeende naſten ſom en Voxkage. Disſe Celler, eller den dem 

dannende Masſe, ſynes efter Forplantningstidens Udløb at ab— 

ſorberes, thi man treffer Hanner, der ikke længer viſe ringeſte 

Spor af dem (medens de daekkende Hudklapper endnu have deres 

fulde Udvikling), og hos hvilke Bugſakken, iſtedetfor at være op— 

ſoulmet og freemragende, danner en meget ſtor Fordybning eller 

Udhuling langs Halens Underflade. Naar man har paaſtaget, at 

ogſaa Bugklapperne efter Forplantningen forſvinde, faa er vel 

dette ſnarere en Hypotheſe end et paa ligefræm Jagttagelſe grundet 

Udſagn. — Jeg har aldrig, hværfen hos nærværende eller andre 

Urter, bemerket Noget, der kunde tjeene til Støtte for en ſaadan 

Antagelſe. — Hannernes Antal ſynes hos denne Art at veere meget 

ringere end Hunnernes. Ekſtrom mener, at der næppe kan 

regnes en Han for ti Hunner i den Egn, hvor han har anſtillet 

ſine Underſogelſer. Og jeg har, efter mine Erfaringer, juſt ingen 

Grund til at antage, at de paa vore Kyſter ſkulde være hyppigere. 

Men, vil man antage et ſaadant Misforhold mellem Kjonnene, og 

endnu dertil føje, at Hannen i fin Haleſcek ikke kan rumme en 

Trediedel af Hunnens Wg (efter det af Ekſtrom angivne Tal): 

fan følger deraf, at af tredive Wg idetmindſte de 29 udelukkes 

fra Muligheden af Befrugtning; et Forhold, ſom jeg ikke uden 
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omhyggelig Provelſe og udbredte Erfaringer vilde vove at antage, 

og ſom jeg derfor anbefaler til en yderligere Droftelſe. 

Denne lille Fiſk har ligeſaalidt ſom nogen anden Art af Anvendelſe. 

hele Familien nogen Betydning i den menneſkelige Husholdning. 

Alle de Vand- og Vadefugle, der ſoge Nering pan lavt Liender. 

Vand mellem Tang, kunne viſtnok betragtes ſom Naalefiſkenes 

Fiender. — Ingen Forfatter har, ſaavidt jeg ved, angivet Ind— 

voldsorme hos denne Art. Imidlertid forekommer en Spolorm 

faa færdeles hyppigt i Bughulen hos den, at man, idetmindſte 

til fine Tider, neppe kan aabne noget Exemplar, uden at den 

træffes der, enten frit eller indeſluttet i et Hylſter. Jeg har oftere 

ſet disſe Dyr at gjænnembore Huden. 

44” 
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114de Art. Den ſtore Tangnaal (Siphostoma Acus 
Linn.). 

HovedetsLengde indeholdes henimod otte Gange 

i Totallengden. Snuden meget langſtrakt (dens 

Lengde til Ojehulens forreſte Rand indeholdes oms 

trent tretten Gange i Totallengden), ſammentryk— 

ket, dog lavz dens Højde paa Midten indeholdes 

omtrent 2½ Gange i Hovedets Højde over Nakken, 

og dens Tykkelſe ſamme Sted er idetmindſte lig Halv— 

delen af Hojden. Snudens Middelkjol nager tilbage 

indtil omtrent i Linie med Ojehulens Midte. Under— 

fjæben ſvagt udviklet, lidet eller ſlet ikke fremra— 

gende foran Snudeſpidſen. Øjets. Højde indtager 

næften- hele Hovedets Højde paa det Sted, hvor 

det er anbragt, og indeholdes omtrent otte Gange i 

Hovedets Længde. Panden mellem Øjnene udhulet, 

med ftærkt fræmragende Sidefjøle; bag Øjnene ſterkt 

opſtigende, med en tydelig Lengdekjol langs Midten, 

ſom fortſettes paa de to førfte Rygſkjolde, hvor— 

ved ligeſom en Pukkel dannes. Fra Nakken til 
Rygfinnen, hvis Lengdeſtrekning indeholdes over 

8½ Gange i Totallengden, tælles 20 eller 21 

Skjoldbelter, langs Rygfinnen ni (tildels ind paa 

det tiende), bag denne til Halefinnens Rod 36 eller 
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37. Paa Bugfladen foran” Gadborregionen tyve 

(ſtundom nitten), bag denne 43 eller 44; Gadbor— 

regionen indtager over et Belte. Sidekjolene gaa 

med ringe Hojdeafbrydelſe over i Siderygkjolene. 

Kjolene paa Hoved og Krop viſe (dog kun mindre 

tydelige) Spor af Indkarvning og Skjoldene af Gru— 

ber ved Kjolene. Finnernes Straaletal er: 

Roygf. ss; Bryſtf. 12; Gadborf. 3; Halef. 10. 
1 ai) (12-13). 

Pontoppidans Url. I, 655: Syngnathus Acus. 

muͤllers Prodr. n. 326: S. Acus. 

Faber, Tidsſkr. f. Naturv. V, 246: S. Acus. 

Bloch tab. 91 fig, 1 (under Navnet S. Typhle) og fig. 2 (under 

Navnet S. Acus). PNarrell, Br. fish. II, 325. Fries i Vet. 

Acad. Handl. f. 1837 tab. 3 fig. 1 (Hovedet). 

Det er ikke urimeligt, ſom jeg ogſaa allerede ovenfor (S. 674) har 

Synonymi— 

Aufbildninger. 

Bemeærkn. 
til 

antydet, at nærværende Art kan være angivet hos Schonevelde, for ſaaSvnonymien— 

vidt han omtaler Forekommen af Naalefiſk ved Sylt og Fohr. Men, 

da han ſelv kun antager en Art, og da jeg har citeret ham under fore— 

gaaende Art, ſom udgjer det ſikkre Hovedindhold af hans Artikel, finder 

jeg det utidigt, atter her at give ham Plads i Synonpmien, hvilfet vilde 

medføre, at han ogſaa under følgende Art maatte optages, da han med 

ligeſaa ſtor Sandſynlighed kunde menes, at have haft den for je. At 

pontoppidans og den ham udſkrivende Muͤllers S. Acus hører herhid, 

kan viſtnok ikke med fuldkommen Sikkerhed paaſtaas, men ſynes dog at 

finde nogen Befræftelfe i de Par Ord, Pontoppidan i Noten meddeler 

om dens Sterrelſe (ofte en halv Alen langs). Haller ikke, hvad Faber 

angaar, har jeg Vished for, at han har iagttaget en virkelig S. Acus, 

men, da han angiver Hirsholmene ſom Findeſtedet, er n magfiſe i al 

Fald ikke blottet for Rimelighed. 

Pontoppidan og efter ham Müller anfore Stork og 

Havnaal ſom denne Arts Benævnelfer. For en ſtor Del har den 

Navne tilfelleds med foregagende Art, og det under denne angivne 

Navn Veirfiſk tilkommer maaſke nærmere nerverende Art end 

Ben vnelſer. 
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den lille Tangnaal, eſterdi det er de ſtorſte Fiſte af Familien, 

der gjærne vælges til at være Vejrprofeter. 

Fra foregagende Art adſtilles denne lettelig ved det ſmallere 

eller lavere Næb, de ſtore Øjne, Nakkepukkelen o. ſ. v. 

Farven danner paa Ryg og Sider en uregelmasſig Blan— 

ding eller Marmorcring af et morkt Rodbrunt, næften Sortebrunt, 

og et lyſt Gulbrunt; medens det forſte meſt fremtreder ſom 

ſtorre Skjolde, viſer det ſidſte ſig hyppigſt under Form af ſmaa 

ovale Lengdepletter, der tildels blive faa langſtrakte, at de fræm- 

ſtille Linier. Bugfladen er hvidgul eller orangegul. Den nederſte 

Sideflade har jeg fra Bryſtfinnerne indtil under Rygfinnen 

fundet tegnet med afvaxlende, noget uregelmæsfige Tvarſtriber 

af blaalighoid og gulbrun Farve. Rygfinnens Bindehud er hvid, 

Straalerné rodbrune; Halcfinnen mere eller mindre ſteerkt ſvertet, 

iſer mod Spidſen; Bryſtfinnerne og Gadborfinnen lyſe. Ojets 

Pupille ſorteblaa, Hornhuden urent ſolvfarvet med noget Masſſing— 

ffjær, Mundhulen hvidgul, Gjaellehulen mat ſolpfarvet med endel 

ſorte Punkter. 

Udmaalinger.“) 

Totallengde: A 14“; B 1747; C 8 “/ ““; D 4½“; 

ſtorſte Højde (et Stykke foran Rygſinnen): A 5%773 B 5%; 

0 373 

ſterſte Tykkelſe (omtrent ved den ſterſte Højde): A 5 /“ ! B 5½%; 

G 3 /%¼˙⁰; 

Omkreds, hvor Højden er ſtorſt: A 17277; B 16%; 

Højde over Gjellelaagets bageſte Rand: A 5“; B 5½%; 

Højde over Nakken: A 4½% ; B 5 3 C3 /½8¼¼3 

Højde foran Halefinnens Rod: A 1½%; B 1½%/; C 7/8" 5 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Gielleaabningens bageſte Rand: 

e eee 

+) A og D Hunner, B en Han. A fra Norges Vaſtkyſt (Bergen), 

B fra det nordligſte Kattegat, C fra Færøerne, D fra Oreſund. 



695 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Natten"); A 18 /“ B 18%“; 

G 11 792% 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underfjæben: 4A /“; B / 

det opſpilede Gabs Højde: A 1¼8“/“; B 1/73 

det opſpilede Gabs Brede: A “/; B 173 

Underkjœbens Længde til Ledforbindelſen: A2 / “' ] B 2 ½¼óz 

Snudens Højde i Midten af Længden: A 1¼½/ ; B 2%; C1¼ “13 

Snudens Højde over Snudeſpidſen; A 2/8“; B 27/87; C 17/85 

Snudens Tykkelſe i Midten af Lengden: A 1“; B 1% C /½%.; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: A 9½; 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Nœſebor: A ½ /'] 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Neſebor: 4A ½%,; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Næſebor: A ½%); 

indbyrdes Afſtand mellem de bageſte Næfebore: A 1“; 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Ojehulens forreſte Rand: & 13%; 

e eee, een, 

Afſtand mellem bageſte Neſebor og Sjehulens Rand: 4A /½/¼3 

Ojehulens Lengdegjennemſnit: 4 2“; B 27/7; C 2%; 

Oiehulens Hejdegjennemſnit: A 2%77; B 2%; C 17/8"; 

DS 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 13/40 DU BELT e 

Afſtand fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade: A /“; 

f e ee, 

Afſtand fra Sjehulens bageſte Rand til Gjallelaagets bageſte Rand: 

A 6 ) B / Y 4% M D 1/6%; 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Rygfinnens Begyndelſe: A 5 “3 

B 5/13“ /½8“%3 

Rygfinnens Lengdeſtrakning: 4 19/27; B 19%; 6 11/3 

Rygfinnens ſtorſte Højde: A 5/8“; B 6773 C 3¼ ( D 27/87; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 6%"; B 6 ½““; 

64 /%¼3 

Bryſtfinnernes Længde: A 3“; B 3/“!; C 2 /“; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 17/87"; B 2775 C 1¼% 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Gadborets forreſte Rand: 

A 3 % e % CS VE: 

) Dette Maal regnes til det ferſte Rygſkjolds forreſte Rand. 
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Gadborregionens Længde: A 4/73 B 1“; C 2%; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A ½% ; B //; 

Gadbor finnens ſterſte Højde: A 1½““; B 12/35 

Haleſckkens Lengdeſtrekning: B 5“; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 7/8“; B 7¼ %; 

C 5½%3; 

Halefinnens Længde i Midten: A 6““; B 6“; C 33, 

Hovedets Længde indeholdes henimod otte Gange i Total— 

lengden,“) dets Højde over Nakken henimod 4 Gange i Længden ; 

det er altſaa noget kortere og højere end hos foregagende Art, 

og har overhovedet, paa Grund af den fra Nakken ſterkt ned— 

ſtraanende Pandeflade, et ganſke andet ÜUdtryk. Dets ſtorſte Tyk— 

kelſe udgjor idetmindſte /a af Hojden over Nakken. Snudens 

Længde indtager vel hos ſtorre Exemplarer kjandeligt mere end 

Hovedets halve Længde, men nager i Regelen ikke den dobbelte 

Lengde af Afſtanden mellem Ojehulens bageſte Rand og Gjelle— 

laagsſtykkets bageſte Rand, og beløber kun omtrent 1/13 af Total— 

lengden; er altſaa endel kortere end hos S. Typhle. Hvori⸗ 

mod Snuden, ſtjondt tydeligt ſammentrykket, dog er dette i lidt 

mindre Grad end hos denne“). Deng Højde paa Midten inde— 

holdes altid over en halv Snes Gange, fævdvanligft omtrent 

elleve Gange, i Hovedets Længde. Snudens nederſte Rand vifer 
ſig fuldkemment vandret, den overſte noget indhulet, idet Snude— 

ſpidſen bøjer fig lidt opad. Snudens Lengdekjol forſvinder 

ikke for mellem Ojehulerne, omtrent i Midten af disſes Længde; 

den viſer gjerne, ſtjondt ikke altid, en mere eller mindre tydelig 

Krenulering, ifær paa den bageſte Halvdel. Ogſaa Underfladen 

*) Af de ovenfor under D anførte Maal fremgaar, at hos unge 

Exemplarer Hovedet er noget kortere, idet det indeholdes ni Gange 

eller endnu oftere i Totallongden; dette beroer paa en ringere Ud— 

vikling af Snuden. 

) Fries's Udtryk: rostro subeylindrico, angiver, efter min Mening, 

ikke det rette Forhold, og bor forlades. 
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befinder en Lengdekjol, ſom dog vifer meget forffjællig Udvifling. 

Munden, ſtjondt i Hovedſagen af ſamme Beffaffenhed, ſom hos 

foregaaende Art, er dog kjendeligt mindre, hvilket afhænger af: 

Snudeſpidſens meget ringere Højde og af Underkjebens langt 

ſvagere ÜUdvikling. Underkjeben er ikke blot langt kortere, men 

ogſaa meget ſmallere og kun i ringe Grad udbuet; hvorfor den, 

naar Munden er lukket, rager lidt eller næften flet ikke fræm 

foran Snudeſpidſen. Et meget ſmalt Kjæbefejl kan i Overs 

fjæben" iagttages. De tæt foran Øjet anbragte Neſebore ere faa 

ſmaa, at det ſelv paa de ſtorſte Exemplarer bliver vanffeligt at 

danne ſig en tydelig Foreſtilling om deres Beſtaffenhed, da de ſtjules 

af en lille blod Hududvidelſe. O jet er, om juſt ikke ſtorre i Sammen⸗ 

ligning med Totallængden end hos foregagende Art, dog ſtorre i 

Sammenligning med Hovedets Længde, og med dets Højde paa det 

Sted, hvor det findes anbragt. Ojehulernes overſte Rand hæver 

fig til en temmelig ftærft fremſtagende Kam, hrvilken ſaavel forts 

ſettes freemefter, hvor den krummer fig ned, for at gan over i 

Sigtebenets Siderande, ſom bagtil, hvor den forſpinder i ſtorre 

eller ringere Afſtand fra Nakkeranden; ſtundom viſer den ſig kre— 

nuleret, ſtundom glat. Mellem de ſaaledes fræmtrædende Dies 

kjole bliver Panden i en Strakning tydeligt konkav; dog omtrent 

i Linie med Siehulens bageſte Rand, eller lidt længere tilbage, 

ophører Udhulingen, og en, gjærne ſaugtandet, Lengdekjol hæver 

fig langs Hovedets Midte, og ſtiger op til Nakken, hvor den 

modes af en lignende, paa de to forſte Rygſtjolde udviklet; da 

disſe forſt hæve fig temmelig betydeligt i Vejret, og derpaa dale 

ffraat ned i Retningen bag ud, indtil de gaa over i Rygfladen, 

frembringe de i Forening med den Del af Hovedet, ſom ligger 

bag Oinene, ligeſom en Pukkel, der er meget betegnende for nærs 

værende Art. Gjelleaabningerne vandrette, lidt halomaane— 

dannede Lengdeſpalter, omtrent i Linie med Gjeallelaagenes 

overſte Rand; deres Længdegjænnemfnit indeholdes omtrent en Snes 

Gange i Hovedets Længde, Gjelleſtraalerne ere af borſteagtig 
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Tyndhed men forholdsvis meget lange; paa hvær Side har jeg iagt— 

taget to. Form og Beſtaffenhed af Gjeellerne neſten ſom hos 

foregagende Art; ſelv Gjellebladenes Antal ſynes omtrent at være 

det ſamme; ogſaa er Gjellebuernes Mundſide væbnet med ſmaa 

men ſterke, koniſte, lidt! krummede Fremragninger eller Torne i to 

Rakker (omtrent fyv eller otte i hver Rake). 

Kroppens ſtorſte Højde, der hos Hunner, ifær drægtige, 

er betydeligere end hos Hannerne, indeholdes omtrent tredive 

Gange i Totallængden. Jovrigt er Kroppens Form og Bedakk— 

ningernes Beſkaffenhed og Anordning ligeſom hos foregagende Art. 

Kun finder maaſke en hyppigere Afvexling Sted i Rygſtjoldenes 

og Haleſtjoldenes Bedakning, faa at paa Rygfladen Sfjoldene 

fra venſtre Side ligeſaa hyppigt eller endog hyppigere lægge fig 

oven over de fra hojre Side, ſom disſe over hine. Sidekjo— 

lenes Afbrydelſe er i Regelen kun en Hojdeafbrydelſe, idet 

Fortſettelſen viſer fig lidt ovenover, men i Linie med, den af 

brudte Kjol; undertiden forener ſig dog hermed en ringe Lengde— 

afbrydelſe; og ſtundom er Forholdet hos ſamme Fiſt iffe ens 

pan begge Sider. Rygfinnen begynder faa langt foran Midten 

af Totallængden, at dens ſidſte Straaler i Regelen omtrent falde 

ſammen med denne; dens Lengdeſtrekning indtager gjærne henimod 

Yo af Totalleengden og ofteſt ni Skjoldbelter; dens Højde inde— 

holdes kun tre til fire Gange i Lengden; dens forſte Straale 

har omtrent den halve Lengde af de lengſte Straaler, og er 

ligeledes endel kortere end den ſidſte. Ledinddeling eller Kloftning 

af Straalerne har jeg ſlat ikke kunnet iagttage. Formen af 

Straalerne er iovrigt ſom hos foregaaende Art. Bindehuden 

temmelig tyk og ſterk. — Bryſtfinnerne, hvis Længde inde— 

holdes omtrent 55 til 50 Gange i Totalleengden, ere forte, megel 

brede, ſtumpt afrundede; deres Brede ved Roden udgjor over 

Halvdelen indtil / af Længden. Straalerne uden Led eller 

Klofting, i Enden kun tildels og ſvagt udvidede, Gadborregionen, 

hvis forreſte Rand altid falder lidt foran Rygfinnens forſte Straale, 
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indtager ikke blot hele Længden af et Skjoldbelte (i Regelen det 

20de eller 24de), men udftræffer fig ogſaa mere eller mindre over 

et andet (det foregaaende); ſtundom, hos Hunner, indtager den to 

fulde Skjoldbeelter. Hos Hanner tildels ſtjules og indſkrenkes den 

bagtil af Gggegjcemmets Klapper. Gadboret og Generations— 

aabningen viſe ſig i den bageſte Ende af Gadborregionen. Den 

rudimentæere Gadborfinne, der, ſom hos Naalefiſkene i Almin— 

delighed, ligger tæt bag Gadborregionen, og hos Hannerne optages 

i Xggegjæmmet, er flere Gange faa høj ſom lang. Af Straalerne 

er den midterſte, ſom overgaar de to andre lidt i Lengde, i 

Enden udvidet og i en ringe Strakning ligeſom kloftet, medens 

de andre hverken viſe Udvidelſe eller Kloftning. Halefinnen, 

der fræmbyder det for hele Slægten regelmæsfige Straaletal (ti 

nemlig), og hvis Længde indeholdes henimod tredive Gange i Total— 

lengden, adſtiller ſig derved fra foregagende Art, at de midterſte 

Straaler forholdsvis ere mindre forlængede, hvorfor Finnens bageſte 

Rand ikke viſer fig vinkelagtigt fraemſpringende men jævnt afrundet. 

Straalerne ere alle tydeligt leddede, men ikke kloftede. 

Sidelinie ſavnes. Om Skjellene eller Skjoldene er kun 

at merke, at de, foruden de ved foregagende Art omtalte Striber 

eller Ribber, ogſaa viſe Skulptur eller ſmaa uregelmæsfige Huler 

og Udgravninger, ifær ved Kjolene, hvorved disſe blive mere eller 

mindre krenulerede. De to forſte Rygſtjolde ligge ikke horizontalt, 

men bidrage til at danne den ovenfor omtalte Pukkel, og udmeerke 

fig ved den ſtore og ſkarpt fremtredende Lengdekjol og den ſteerke 

Skulptur. Det forſte af disſe Stkjolde har et temmelig kreds— 

rundt Omrids, det andet er langſtrakt-ovalt. De ere (hvilket 

gjelder Naalefiſkene i Almindelighed) ſammenloddede med de 

underliggende Hvirvlers opſtigende Fortſcettelſer eller Kamme og 

med Skulderapparatet, det forſte tillige med Nakkebenet. Over— 

hovedet ere det forſte Bæltes Skjolde ſaaledes ſammenvoxede med 

Skulderen, at de meget vanfſkeligt adſtilles fra denne. 
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Bughulens Lengde udgjor omtrent en Fjerdedel af Dy— 

rets Totallcengde; dens indre Overtrak er perlemoderfarvet, dog 

ſterkt ſvertet med utallige ſorte Punkter. Den lyſt-gulbrune, 

bagtil noget bredere, i Enden afſtumpede Lever indtager den 

forſte Fjcerdedel af Bughulens Længde. Tarmekanalen fnorlige 

(altſaa af ſamme Længde ſom Bughulen), meget tynd, omtrent 

af lige Vidde og Form i hele Længden. Omtrent i den forſte Halvdel 

af Lengden viſer Tarmekanalen indvendigt fem eller ſex ſtore 

Lengdefolder; denne Strakning ſynes at betegne Spiſeroret 

og Maven, der ikke frembyde nogen Forſtjellighed i Form eller 

Beſkaffenhed. Dernaſt følger en Stræfning, hvor Lengdefolderne 

blive utydelige eller forſvinde, og hvis Vægge ere tyndere eller 

mere gjennemſigtige end Spiſerorets og Mavens; denne Strakning 

ſynes at fremſtille Tyndtarmen, ſtjondt den ikke viſer ſig ad— 

ſtilt fra Maven ved en Portnerklap eller pan nogen anden 

Maade end ved Lengdefoldernes Ophør. Tarmekanalens ſidſte 

Sjattedel, Tyktarmen, faar atter ftærfere Vægge, fremſprin— 

gende Lengdefolder, ſamt desuden et Net af Tvermaſter, og 

adſtilles fra Tyndtarmen ved en ſteerkt udviklet Hudklap. Svomme— 

blæren har en ikke ubetydelig Storrelſe, idet den indtager neſten 

tre Fjerdedele af Bughulens Lenzde, og nager til dennes bageſte 

Ende; den viſer ſig forſt lidt tilſpidſet, og udvikler ſig derpaa 

ſekagtigt, deg for bageſt atter at ſammentrelke fig til Tarme- eller 

Snorform. Nyrerne danne det fædvanlige Baand gjennem hele 

Bughulens Længde under Rygraden, men markes kan, at Baandet 

her har en forholdsvis betydelig Brede, og at jeg har fundet 

Nyremasſen langt ſterkere udviklet paa Rygradens højre end paa 

dens venſtre Side. 

Forholdet af Mellemkjebebenene omtrent ſom hos fore— 

gagende Art, dog ere de mindre i Forhold til Legemets Stoerrelſe. 

Ogſaa Overkjebebenene ere kortere end hos 8. Typhle men 

uten Sammenligning bredere, krummede noget 8-formigt, i Enden 

ſtuffe- eller ſpadeagtigt udvidede. Den meget lille Underkjſebe 
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er faa fort og bred, at dens Form næften freemſtiller en Kvadrant. 

Ganebenet beſtaar af to, naſten ligelange Grene, den ene 

(Leddedelen) noget tykkere, den anden tynd og tilſpidſet, hvilke 

ſtode ſammen under en noget ſtump Vinkel. Tindingbenet 

fort, meget bredt (Breden kjendeligt ſtorre end den halve Længde), 

plumpt, fladtrykket, uregelmesſigt. Tympanikum og Symplek— 

tikum omtrent af Beſkaffenhed ſom hos foregagende Art. Ploug— 

ſkjerbenet af en neten borſteagtig Tyndhed. Sigtebenet 

omtrent af lige Længde med Plougſkjcerbenet, men meget bredere 

og ſterkere end dette, ſkjont af langſtrakt og ſmal, fværdagtig Form; 

bagtil viſer det fig gaffelagtigt kloftet. Forgjellelaaget oms 

trent af Snudens Længde, meget ftærft tilſpidſet fortil, fvagt 

bøjet, af meget langſtrakt Triangelform eller rettere af Dolkform. 

Gjellelaagsſtykket ſteerkt hvælvet, tyndt eller ſtjelagtigt, 

bagtil afrundet, fortil affkaaret, med en Lengdekjol eller Længde 

ſtribe lidt over Midten af Hojden. Undergjellelaaget ſfjult 

under Gjellelaaget, meget langſtrakt, ſmalt, ſabeldannet. Mellem— 

gjellelaaget, der bidrager betydeligt til Snudens Dannelſe, 

og har dennes hele Længde, er i den bageſte Ende ſteekt til— 

ſpidſet, dolkagtigt, i den forreſte derimod bredt, tyndt, pladedannet, 

afſtumpet. Ojeknogler (essa infkraorbitalia) ſynes ganſke 

at ſavnes. å 

Rygraden beſtaar af 66 Hvirvler, af hvilfe de 22 forſte 

ligge over Bughulen, de øvrige 44 Derimod kunne betragtes ſom 

tilhørende Halen. Hvirvlerne ſtemme altſaa i Antal med Skjold— 

rekkerne; de ere forholdsvis ſtore og af ſtaerk Bygning. Hos 

alle Bughvirvlerne findes Sidefremragningerne ſterkt ud— 

viklede i Længde, hvorimod de opſtigende Tornefortſet— 

telſer kunne ſiges neſten ganſke at ſavnes; idet Rygmarvs— 

kanalen hos de allerfleſte kun viſer ſig under ſimpel Tagform med 

ffarp Kam. Derimod paa de to ſidſte Bughvirvler og de otte 

forſte Halehvirvler, eller med andre Ord paa de Hvirvler, der 

bære Rygfinnen, findes, ganſke ligeſom hos foregaaende Art, ſteerkt 
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udviflede opſtigende Tornefortſœttelſer af en ejendommelig Art, 

hvær dannet af fire divergerende Straaler (kun undtagelſesvis 

fem eller tre). Interſpinalknoglerne, ſom hæfte fig til 

disſe Straaler, ere af overordentlig Finhed. Hvirolernes Sides 

fremragninger aftage i Længde med Rygfinnens Begyndelſe, og 

forſpinde næften aldeles med dennes Ophor. Den forſte Hvirvels 

Sidefreemragninger hos Naalefiſkene af ejendommelig Form: ſtore, 

fladtrykkede, blad- eller vingedannede, bagud ſteerkt forlængede (lige 

til neſte Hvirvels Sidefreemragninger) og dolkagtigt tilſpidſede. 

De nedſtigende Tornefortſettelſer begynde vel allerede 

at viſe fig paa den forſte Halehvirvel, men de ere heltigjennem 

meget ſmaa, og den Kanal, de danne for Aareſyſtemet, meget 

ufuldſtendig, efterdi de kun indtage en ringe Del af Hvirvlernes 

Lengde, faa at ſtore Mellemrum altſaa opſtaa mellem dem ind— 

byrdes. Derimod er Halehvirvlernes Underflade i hele Længden 

udbudet til en temmelig dyb Rende. Skulderen beſtaar kun af 

en Knogle, hvilken imidlertid forholdsvis er ſtor og af en meget 

kompliceret Form: man fan ffjælne mellem to Hoveddele, en 

overſte, vandret, af langſtrakt-halvmaanedannet Form med Kon— 

vexiteten opad, hvilken Del ved en Kam eller Lengdefreemragning 

pan den indre Side er faſtloddet til de to forſte Hvirvlers Side— 

fortſettelſer; og en anden under en ret Vinkel eller lodret ned— 

ſtigende Del, hvilken er ftærft ſammentrykket i Retningen forfra 

bagtil, og ſaaledes danner en Tvarplade, der i Enden er gaffel 

agtigt tvekloftet (til en ydre kortere og en indre længere Gren). 

O verarmbenet er meget lille i Sammenligning med Skul— 

deren, af hojſt uregelmesſig Form: fra en tykkere Hoveddel ud— 

gaa under ſpidſe Vinkler tre ſmaa Grene eller Forlengelſer. 

De øvrige Armknogler og Haandknogler blive aldeles rudimentere. 

Afarter ere mig ikke bekjaendte, med mindre man maatte ville 

betragte de nærftaaende, i Middelhavet forekommende Former ſom 

ſaadanne. Disſe anſer jeg imidlertid ſom færegne Arter. 
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Som Novnet antyder, overgaar denne Art betydeligt den Srerrelſe. 

foregagende i Storrelſe, ligeſom den overhovedet maa henregnes 

til Ordenens ſtorſte Fiffce. Den nager nemlig en Lengde af 

ſexten, ſtundom vel endog af atten, Tommer og en Tykkelſe om— 

trent ſom en Finger). 

Den ſtore Tangnaal gaar paa den norſke Kyſt omtrent op Sorekommen. 

til Trondhjcemfjorden, og omkring Tærøerne ſynes den ret almin— 

delig; derimod har jeg ikke kunnet erfare, at den nogenſinde 1 

træffes ved Island, og endnu mindre nager den Gronland. Mod 

Syd udbreder den fig til de engelſte Kyſter og til den franffe 

Veſtkyſt; men jeg troer at have Anledning til at antage, at den 

ikke forekommer i Middelhavet. — Paa ve vanffe Kyſter ſynes 

den fjælven; den treffes imidlertid ſtundom i Kattegattet og fælv 

i Oreſundet, men ſynes aldrig at gan ind i Oſterſoen ““); om 

dens Forhold paa Veſtkyſten af Jylland og Hertugdømmerne er 

mig intet Sitkert bekjendt. 

Om dens Levemaade ved jeg kun at anføre, at den ſvommer Levemaade. 

langſomt med ſeregne ſtive, kantede og ligeſom fordrejede Bevegelſer. 

Til fine Tider træffes den ved Kyſterne, til andre Tider derimod 

ſoger den ud paa Dybet, hvilfe Vandringer idetmindſte tildels 

ſynes at ſtaa i Forbindelſe med Forplantningen. 

Føden beſtaar uden Tvivl i Entomoſtraceer, Infuſionsdyr Moring. 

og den ſpede Angel af forffjællige mindre Havdyr. Dog kan jeg — 

intet Beſtemt angive herover i det Enkelte. 

Forplantningen foregaar om Sommeren. Hos en densorplantning. 

tyvende Juli fanget Han fandt NJarrell Halefæffen fyldt med 

) Naar Bloch anfætter Storrelſen til to—tre Fod, maa dette viſt— 

nok anſes ſom en Ooerdrivelſe, medmindre en Forværling kan have 

foranlediget denne Angivelſe. 

) Bloch paaſtaar det rigtignok, ja fortæller endog, at den fornemme— 

lig tjener de preusſiſke Fiſtere ſom Madding paa Torſkekrogene; 

men det er aabenbart, at han forblander den med foregagende Art. 
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fuldtudviklede Unger af omtrent en Tommes Længde eller lidt 

mere. Æggene ere i Haleſekken anbragte i fer eller ſyv Rakker, 

og, deres temmelig betydelige Storrelſe uagtet (ſom Senepskorn), 

belober det Antal, en voxen Han kan optage i ſin Sak, ſig til 

flere Hundreder. Hos en Han af ſytten Tommers Længde talte 

Unvendelſe. 

Siender. 

jeg i en Længderæffe omtrent 80 Wg, og, om end ikke alle Rakk— 

kerne indeholdt faa ſtort et Antal, faa kunde dog det hele Tal af 

Aggene hos denne Han anſlages til henimod 500. Forplant⸗ 

ningen begynder iovrigt i en tidlig Alder hos denne Fiſt, efterdi 

man hos Hunner af fire til fem Tommers Længde, der altſaa 

kun ſynes at være omtrent et Aar gamle, finder » Æggefæffene 

ſteerkt udviklede. 

Skjondt betydeligt ſtorre end foregagende Art, er den uden 

al -vefonomiff Betydning. Svor den forekommer i Mængde, 

vil den imidlertid vel kunne give et Bidrag til enkelte Husdyrs 

Fode, ligeſom ogſaa Fiſkerne, i Mangel af Bedre, ville kunne 

anvende den til deres Kroge. 

Sofugle og ſtorre Fiſke ere dens Forfolgere. Indvolds— 

orme eller Gjellekreebs har jeg ikke haft Lejlighed til at iagttage 

hos den, ſtjondt de forſte ifær vel nappe kunne mangle”). 

*) Dieſing anfører, i det 1851 udkomne andet Bind af Systema 

Helminthum, Scolex polymorphus Rud. og Distoma tumi- 

dulum R. ſom forekommende hos nærværende Art i Tarmekanalen, 

Agamonema capsularia Rud. og Ascaris constricta Rud. paa 

Bugbinden; men, da de Fiſke, paa hvilke Underſogelſen er anſtillet, 

rimeligvis ſtamme fra Middelhavet, hvor jeg betvivler, at vor 

ſtore Tangnaal traffes, ter jeg ikke anſe denne Angivelſe ſom 

herhidherende. 
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